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Deze thesis kadert binnen de onderzoeksgroep ‘user experience in design’. Dit thema heeft mij altijd 

geboeid tijdens mijn opleiding en het kriebelde om hiermee zelf aan de slag te gaan. Het is een hele 

ervaring geweest, en behoorlijk hard werk, om één onderwerp uit te diepen en om voor het eerst ook zelf 

onderzoek te voeren. Deze thesis zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van een heel aantal 

mensen, die ik daarom even zou willen bedanken. 

Om te beginnen wil ik mijn promotor professor Ann Heylighen en begeleidster Margo Annemans 

bedanken om mij het onderwerp van de Maggie’s Centres aan te reiken en mij de kans te geven hieraan 

mijn eigen invulling te geven. Ik wil hen verder bedanken voor de goede raad, steun, interesse, tijd en 

taaladvies en om hun ervaring met mij te delen. In het bijzonder bedankt voor alle moeite om de 

befaamde architectenbureaus te strikken. Het was een grote uitdaging en bleek een bijna even groot 

succes. Ook wil ik lezeres Hilde Vermolen bedanken voor haar interesse. 

Dat deze thesis verder kon gaan dan een literatuurstudie heb ik te danken aan de mensen die bereid 

waren om mij meer inzicht te geven in hun standpunt. Ik bedank Phil Obayda, Ellen van Loon, Ivan 

Harbour, Tiago Correia en Doug Reid, architecten van Maggie’s Centres, alsook Charles Jencks, 

medeoprichter van de Maggie’s Centres, voor de interessante interviews. Hun visies kleuren deze thesis. 

In het bijzonder wil ik Maggie’s en meer specifiek Lesley Howells, onderzoekverantwoordelijke van de 

Maggie’s Trust en hoofd van het Maggie’s Dundee, bedanken om mij de kans te geven om het Maggie’s 

Centre in Dundee te bezoeken en om een focusgroep samen te stellen met enkele gebruikers. Dit gesprek 

zorgde waarschijnlijk voor de twee meest inzichtrijke uren van mijn onderzoek. Daarom wil ik deelnemers 

S., M., K. en D. van harte bedanken om zo enthousiast hun visies en ervaringen met mij te delen. 

Het onderzoek in deze thesis kadert binnen het doctoraatsonderzoek van Margo Annemans, dat mogelijk 

gemaakt wordt met steun van het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) 

onder de vorm van een Baekelandmandaat i.s.m. osar architecten nv. Ook hen wil ik bedanken voor de 

financiële steun in verband met mijn veldwerk. 

Ik hoop dat deze thesis de verschillende perspectieven goed overbrengt en op die manier een licht kan 

werpen op de praktische betekenis van ‘healing environment’ in de context van de Maggie’s Centres. 

Dan rest mij enkel nog de lezer veel leesplezier te wensen. 
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korte inhoud 
 

 

Maggie’s Centres zijn contact- en informatiecentra voor ieder die in aanraking komt met kanker. Bij het 

creëren van deze ondersteunende omgevingen werd uitdrukkelijk aandacht besteed aan de rol van 

architectuur. Deze thesis onderzoekt daarom hoe architectuur kan bijdragen aan een ‘healing 

environment’ volgens ontwerpers en gebruikers van Maggie’s Centres. Na een introductie over de visie 

van de organisatie en de architecturale opdracht, wordt het ontwerpersperspectief onderzocht door 

middel van interviews met architecten van vijf verschillende Maggie’s Centres. Deze informatie wordt als 

input gebruikt voor een focusgroepinterview met gebruikers van Maggie’s Dundee, dat een licht probeert 

te werpen op het gebruikersperspectief. Ten slotte worden de concepten die uit de interviews naar voren 

kwamen, afgetoetst met de literatuur om de casus binnen een breder kader te plaatsen. Bij een 

confrontatie van de verschillende standpunten lijkt er een belangrijke rol weggelegd voor de organisatie 

achter de Maggie’s Centres. Als opdrachtgever vertalen zij de gebruikersnoden naar de bijzonder 

geëngageerde ontwerpers en verder creëert hun attitude in het Centrum een atmosfeer die een grote 

impact heeft op de ervaring van de omgeving. De Maggie’s Centres vormen een vrij uitzonderlijke casus. 

Door de klemtoon te leggen op gebruikerservaring en emoties, geven ze een inzichtrijke en inspirerende 

invulling aan ‘healing environment’. 
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abstract 
 

 

Maggie’s Centres are contact and information centres for anyone affected by cancer. In the creation of 

these supportive environments, a lot of attention is paid to the role of architecture. Therefore, this thesis 

researches how architecture can contribute to a ‘healing environment’ according to designers and users 

of the Maggie’s Centres. After an introduction on the organisation’s vision and architectural brief, the 

designer perspective is researched through interviews with designers of five different Maggie’s Centres. 

The information obtained also serves as input for a focus group interview with users of Maggie’s Dundee, 

which aims to gain insight in the user perspective. Finally, the concepts that emerged from the interviews 

are compared with a literature review, situating the case study in a broader context. As the different 

perspectives are confronted, the Maggie’s Trust seems to take up an important role. Being the client, they 

translate the user needs to the particularly engaged designers, and furthermore their attitude establishes 

a particular atmosphere in the Centre, which has a great impact on the experience of the environment. 

The Maggie’s Centres are a pretty exceptional case. Their emphasis on user experience and emotions is an 

insightful and inspiring interpretation of ‘healing environment’. 
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Dit inleidend hoofdstuk schetst eerst de context waaruit de probleemstelling voortkomt. Vervolgens geeft 

dit hoofdstuk een verantwoording voor de keuze van de Maggie’s Centres als case. Daarna wordt de 

algemene doelstelling van het onderzoek voorgesteld. Ten slotte introduceert dit hoofdstuk de verdere 

opbouw van de thesis, met de onderzoeksaanpak. 

 

 

1. Context en probleemstelling 

Bewust of onbewust worden we in het dagelijkse leven geconfronteerd met omgevingen die vaak 

ontoereikend zijn wat betreft onze noden. Architect Christopher Day stelt zelfs dat gebouwen de 

gezondheid in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Dit fenomeen wordt het ‘sick building syndrome’ 

genoemd.1 Ironisch genoeg is één van de plaatsen die hier vaak aan lijden het ziekenhuis. Edwin 

Heathcote, architect en criticus, wijst erop dat het problematisch is dat een plaats waar men belangrijke 

gebeurtenissen en intense emoties beleeft vaak zo een onaangename en zelfs deprimerende omgeving is: 

“There is something profoundly depressing about the spaces in which we experience our most momentous, 

traumatic, emotional, and joyous moments. Hospitals, the buildings in which we are born and sometimes 

experience the birth of our own children, in which we may die, and in which, as a rapidly ageing 

population, we will be spending an increasingly large proportion of our lives, are grim.”2 Het is erg 

tegenstrijdig dat omgevingen die de intentie hebben om mensen beter te maken, een dergelijke 

negatieve impact kunnen hebben. 

Architecten Kent Bloomer en Charles Moore, die in hun boek Body, Memory, and Architecture de ervaring 

van gebouwen bestuderen, menen dat deze situatie het gevolg is van het aanwenden van architectuur 

voor uitsluitend functionele doeleinden. Wanneer het credo van functionaliteit overheerst, negeert men 

echter de sociale en emotionele noden van mensen: “it became apparent to us that architecture is a 

highly specialized system with a set of prescribed goals rather than a sensual social art responsive to real 

human desires and feelings”.3 De noden van mensen zijn meer divers dan efficiëntie in de gebouwde 

omgeving alleen. 

De opkomst van het concept ‘healing environment’ is een recente reactie op onevenwichtige, niet-

sensitieve omgevingen. Dit concept gaat ervan uit dat indien gebouwen de stemming en het welzijn van 

mensen kunnen beïnvloeden op een negatieve manier, dat ze dit dan ook kunnen op een positieve 

manier. Met de woorden van Day: als je ooit op een plaats geweest bent die je opnieuw energie gaf, die je 

kalmeerde, die je inspireerde, dan weet je dat plaatsen ook gezondheid kunnen geven.4 De vraag is nu 

hoe architectuur hierin een rol kan spelen. 

                                                           
1
 Christopher DAY, Spirit and Place: Healing our environment, healing environment, Architectural Press, Oxford, 2002, p.182 

2
 Edwin HEATHCOTE, “Inspiration: Maggie’s Centres”, British Medical Journal, vol.333, 23-30 december 2006, p.1304 

3
 Kent C. BLOOMER & Charles W. MOORE, Body, Memory and Architecture, Yale University Press, New Haven, 1977, p.ix 

4
 Christopher DAY, o.c., p.182 
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2. Case study 

De Maggie’s Centres zijn contact- en informatiecentra in Groot-Brittannië voor ieder die geconfronteerd 

wordt met kanker, en worden bestempeld als een ‘healing environment’. De Maggie’s Centres zijn een 

bijzonder initiatief in de zorgsector. De organisatie legt de nadruk op de emotionele noden van mensen 

die in contact komen met kanker. Een onderzoek van psychobiologe Tanja Vollmer en architecte Gemma 

Koppen bevestigt dat een kankerdiagnose voor een langdurige psychische belasting kan zorgen bij de 

mensen die deze diagnose krijgen maar ook bij hun gezin. Deze mensen hebben dus nood aan 

psychosociale hulp, maar de meeste ziekenhuizen lijken hier weinig aandacht voor te hebben.5 De 

Maggie’s Centres willen daarom een ondersteunende omgeving bieden. De nadruk lijkt hierbij meer op 

emoties te liggen dan op functies. 

De organisatie zet hiervoor nadrukkelijk in op architectuur: “Maggie’s asks a lot of its buildings and hence 

of its architects. We expect the physical space to do a significant amount of our work for us.”, “Our 

buildings are special and we chose special architects, not for some luxury add-on value, but because they 

are a critical component of what we do.”6 De aandacht die besteed wordt aan de rol van architectuur door 

opdrachtgever en ontwerpers, evenals de positieve reacties van de gebruikers, wijzen erop dat 

architectuur wel degelijk een invloed kan hebben op de ervaring van een ‘healing environment’: “There is 

a long history of linking well-designed buildings and space with healing, which was identified by my friend 

Maggie Keswick Jencks… Maggie’s Centres are a vital example of good design serving communities and 

those in need.” (Richard Rogers, architect van Maggie’s London)7, “The building is absolutely fantastic […] 

You can see people visibly relax when they come through the door.” (Debbie Horrigan, hoofd van Maggie’s 

South West Wales)8. Daarom zal deze thesis de bijzondere casus van de Maggie’s Centres gebruiken om 

een onderzoek te voeren naar de praktische betekenis van een ‘healing environment’. 

 

3. Doelstelling 

Deze thesis gaat uit van de veronderstelling dat de omgeving, en dus ook architectuur, een niet te 

onderschatten invloed uitoefent op wie zich in deze omgeving bevindt. Hierdoor rijst de vraag hoe 

architectuur haar verantwoordelijkheid kan opnemen en op een positieve manier aangewend kan worden 

om een ondersteuning te bieden voor haar gebruikers. Deze thesis beoogt echter geen opsomming van 

architecturale ingrepen die als toverformule gebruikt kan worden om de gezondheid te verbeteren. Dit 

zou een te grove vereenvoudiging betekenen van de complexe ervaring van ruimte. 

Deze thesis wendt de casus van de Maggie’s Centres aan om te onderzoeken wat een omgeving kan 

betekenen voor haar gebruikers. De centrale onderzoeksvraag van deze thesis is: hoe kan architectuur 

bijdragen aan een ‘healing environment’ volgens ontwerpers en gebruikers van Maggie’s Centres? Deze 

vraag suggereert twee perspectieven: dat van de ontwerpers, die een bepaalde intentie hebben, en dat 

van de gebruikers, die de gebouwde ruimte ervaren. Een derde partij is de opdrachtgever, die probeert te  

waken over mogelijke incongruenties tussen beide standpunten. Verder impliceert de onderzoeksvraag 

ook een zoektocht naar de betekenis van ‘healing environment’. Het is duidelijk dat dit begrip een hele 

cyclus doorloopt, van de filosofie van een organisatie, over de interpretatie van ontwerpers en een 

vertaling van idee naar gebouwde vorm, tot de ervaring van gebruikers. Het onderzoek zal daarom 

opgebouwd worden rond volgende deelvragen: hoe ontwerpen architecten een Maggie’s Centre?, hoe 

                                                           
5
 KOPVOL (Architecture & Psychology), “Architectuur als tweede lichaam: De rol van architectuur bij de verzorging van 

kanker”, Lay-out: Platform voor recent ontwerpend onderzoek, Stimuleringsfonds voor Architectuur, Rotterdam, 2010, nr.11 
6
 MAGGIE’S, Architectural Brief, p.3 en p.5 

7 Richard Rogers op de MAGGIE’S website, www.maggiescentres.org/london/introduction 
8
 Debbie Horrigan in: MAGGIE’S, Matters, Autumn/Winter 2012, p.4 

http://www.maggiescentres.org/london/introduction
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ervaren gebruikers de architectuur van een Maggie’s Centre?, hoe verhouden de ‘design intent’ en ‘user 

experience’ zich tot elkaar? en wat betekent ‘healing environment’ in theorie en praktijk? 

Deze thesis wil deze verschillende perspectieven onderzoeken om een beter beeld te krijgen van de 

‘healing environment’ die de Maggie’s Centres lijken te zijn. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot 

inzichten die ontwerpers kunnen inspireren bij het creëren van een meer integraal ondersteunende 

omgeving. 

 

4. Opbouw en onderzoeksmethodes 

In dit inleidende hoofdstuk werd de probleemstelling geschetst, een verantwoording gegeven voor de 

keuze om de casus van de Maggie’s Centres te bestuderen en het doel van dit onderzoek uitgelegd. De 

thesis wordt vervolgens opgebouwd op onderstaande manier. 

Het onderzoek vangt aan met een analyse van de visie van de Maggie’s Trust. Hiervoor worden 

verschillende publicaties van de organisatie bestudeerd, met bijzondere aandacht voor de 

ontwerpopdracht. Ook een aanvullend interview met Charles Jencks, medeoprichter van de Maggie’s 

Trust, is een bron die inzicht geeft in de visie van de opdrachtgever. 

Deze thesis bespreekt vijf Maggie’s Centres meer in detail. Deze Centra worden eerst voorgesteld aan de 

hand van algemene informatie en beeldmateriaal, waarnaar de lezer kan teruggrijpen tijdens de verdere 

analyse. 

Daarna wordt het perspectief van de ontwerpers onderzocht door middel van interviews met ontwerpers 

van de vijf geselecteerde Maggie’s Centres. Dit luik van het onderzoek probeert een licht te werpen op de 

betekenis van ‘healing environment’ voor deze ontwerpers en op de manier waarop zij de filosofie van de 

Maggie’s Trust omgezet hebben in gebouwde Centra. 

Vervolgens wordt het perspectief van de gebruikers van Maggie’s Centres onderzocht door middel van 

een focusgroepinterview met gebruikers van één van de bestudeerde Centra. Hierbij wordt onder andere 

informatie uit de interviews met de ontwerpers als input gebruikt. Dit luik onderzoekt wat de gebruikers 

van Maggie’s Centres van een ‘healing environment’ verwachten, hoe ze de architectuur ervaren en hoe 

hun focus mogelijk verschilt ten opzichte van die van de ontwerpers. 

Ten slotte worden de thema’s die doorheen het onderzoek naar voren gekomen zijn, geconfronteerd met 

de literatuur over ‘healing environment’. De casus van de Maggie’s Centres wordt in een breder kader 

geplaatst en er wordt een referentie gezocht voor de aangewende concepten. 

De thesis besluit met een conclusie en suggesties voor verder onderzoek. 
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Dit hoofdstuk laat de lezer kennismaken met het fenomeen van de Maggie’s Centres door een inleiding te 

geven over de organisatie zelf. Hoewel deze thesis focust op de rol van architectuur, wordt er toch een 

korte uiteenzetting gegeven over de faciliteiten van de Maggie’s Centres, omdat dit interessante 

informatie geeft over de beoogde werking en atmosfeer van het Centrum. In dit hoofdstuk komen het 

ontstaan van de organisatie, de dienstverlening en de visie op architectuur aan bod. Vervolgens zal de 

ontwerpopdracht meer in detail besproken worden omdat dit het document is waarmee de ontwerpers 

aan de slag gaan. Hoe de ontwerpers de visie van de organisatie omzetten naar een fysieke omgeving 

wordt later in deze thesis onderzocht. 

De informatie uit onderstaand hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op publicaties van de Maggie’s Trust, 

What is Maggie’s?, Maggie’s Medical Brief, Maggie’s Architectural Brief, de getuigenis van Maggie Kewick 

Jencks, A view from the front line, en publicaties van medeoprichter Charles Jencks. 

 

 

1. Concept: Cancer Caring Centres 

1.1 De organisatie 

De Maggie Keswick Jencks Cancer Caring Centres Trust, of kortweg Maggie’s, is een organisatie uit Groot-

Brittannië die een nieuw concept ontwikkeld heeft om aanvullende psychosociale zorg te bieden aan 

ieder die geconfronteerd wordt met kanker. De organisatie biedt steun, informatie en praktische hulp 

opdat mensen zo effectief mogelijk kunnen omgaan met een kankerdiagnose en een betere 

levenskwaliteit kunnen genieten, zowel tijdens als na de behandeling. Individuele professionele hulp en 

groepsactiviteiten worden aangeboden in een uitzonderlijk gebouw dat uitdrukking geeft aan de visie van 

de organisatie: “Maggie’s is about empowering people to live with, through and beyond cancer by 

bringing together professional help, communities of support and building design to create exceptional 

centres for cancer care.”1 

Bij Maggie’s is iedereen welkom. De Centra verwelkomen zowel mensen die net een kankerdiagnose 

gekregen hebben, mensen die in behandeling zijn voor kanker als mensen die in een stadium na de 

behandeling zitten, maar ook hun familieleden en vrienden. Een kankerdiagnose is één van de meest 

traumatische ervaringen waarmee iemand geconfronteerd kan worden. Maggie’s focust met haar 

dienstverlening op gemeenschappelijke gevoelens van machteloosheid, verlies van controle en isolatie. 

Centraal staat het idee van actieve participatie. De Centra geven mensen een groter gevoel van controle 

over hun situatie, waardoor ook hun zelfvertrouwen groeit en de stress vermindert.2 

De dienstverlening van de Maggie’s Centres is een aanvulling op de medische zorg van het ziekenhuis. 

Daar heeft het personeel maar weinig tijd om patiënten te begeleiden. In de Maggie’s Centres kunnen 

                                                           
1
 MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.3 

2
 MAGGIE’S, What is Maggie’s?, pp.5-11 



6 | wat is Maggie’s? 
 

mensen de tijd nemen die ze nodig hebben. De Maggie’s Centres bieden dus geen medische 

behandelingen maar een psychosociale ondersteuning om het beste uit deze behandeling te halen.3 De 

originaliteit van de dienstverlening ligt voornamelijk in de individuele aanpak. Maggie’s focust op het 

perspectief van de patiënt, in plaats van op de medische behandeling, en probeert een antwoord te 

bieden op zijn of haar persoonlijke vragen en zorgen. Informaliteit is hier het codewoord. De Centra zijn 

steeds toegankelijk, men heeft geen afspraak nodig en hoeft geen formulieren in te vullen. Bezoekers 

worden persoonlijk verwelkomd en krijgen een kop thee aangeboden in de keuken. Deze aanpak is dus 

radicaal verschillend van die van het ziekenhuis, waar alles om de behandeling draait: “Maggie’s 

complements what the hospital does but it is also very different. The hospital focus is very much on tasks, 

whereas Maggie’s is about starting from the point of view of the patient and responding to their situation. 

It’s non-physical: you could almost say spiritual. Probably the best way to describe it is that it’s about the 

heart.”4 De Maggie’s Centres bevinden zich steeds op het grondgebied van een ziekenhuis met een 

belangrijke oncologieafdeling, zodat mensen gemakkelijk het Centrum kunnen bereiken wanneer ze een 

afspraak hebben in het ziekenhuis.5 

De Maggie’s Trust is een liefdadigheidsorganisatie of zogenaamd ‘goed doel’ en werkt onafhankelijk van 

de overheid en de ziekenhuizen waarmee de Centra verbonden zijn. De faciliteiten worden gratis 

aangeboden en gefinancierd door giften. De vereniging werd in 1995 opgericht door landschapsarchitecte 

Maggie Keswick Jencks, die een jaar later overleed aan kanker, en haar echtgenoot Charles Jencks, 

architectuurcriticus en eveneens landschapsarchitect. De organisatie wordt geleid door Laura Lee, de 

toenmalige oncologieverpleegster van Maggie, en werkt samen met een groep medische specialisten die 

professioneel advies geven. Architecten werden gezocht binnen de kennissenkring van Maggie en Charles 

Jencks, wat geleid heeft tot een lijst met een indrukwekkend aantal sterarchitecten. Het merendeel van 

de architecten doneert zijn of haar ereloon aan de Maggie’s Trust.6 

 

1.2 Het verhaal van Maggie: patiënte in actie 

Maggie Keswick Jencks, landschapsarchitecte, schrijfster en moeder van twee, was zevenenveertig toen 

men in 1988 borstkanker vaststelde. Ze onderging een behandeling en werd genezen verklaard. Vijf jaar 

later bleek de kanker echter teruggekeerd en uitgezaaid. Ze kreeg te horen dat ze nog drie à vier maanden 

te leven had. Op een bepaald moment besloot Maggie om zich hier niet bij neer te legen. Geïnspireerd 

door boeken van lotgenoten en met de steun van familie en vrienden ging ze op zoek naar allerlei 

manieren om tegen de kanker te vechten. Ze ondervond dat een proactieve houding de levenskwaliteit 

verbetert. Ze slaagde er zelfs in om haar doodvonnis met meer dan twee jaar te overleven. Ze stelde 

echter ook vast dat de medische sector een behandeling biedt maar geen omkadering, en dat de 

zoektocht naar informatie en aanvullende therapieën bijzonder moeilijk is zonder begeleiding. Gedurende 

haar 18 laatste levensmaanden ontwikkelde ze een visie voor een Cancer Caring Centre, een contact- en 

informatiecentrum dat de ervaring van diagnose en behandeling meer draagbaar zou maken.7 Het 

Centrum zou een antwoord bieden op de noden die niet aan bod komen bij een orthodoxe behandeling, 

zoals zij radio- of chemotherapie beschrijft.8 

Mike Dixon, de chirurg van Maggie, was geïntrigeerd door haar ideeën over de onbeantwoorde noden van 

kankerpatiënten en vroeg haar een getuigenis te schrijven voor het medisch tijdschrift The Breast, 

waarvan hij uitgever was. Maggie kristalliseerde haar ideeën in een artikel getiteld “A view from the front 
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 MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.19 

4
 Dr. John Wilson, specialist gastro-enterologie in Fife Acute Hospital in: MAGGIE’S, Medical Brief, p.2 

5
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6
 Charles JENCKS, interview door Nele Byns & Valerie Van der Linden, 17 december 2012 

7
 Marcia BLAKENHAM “Foreword” in: Maggie KESWICK JENCKS, A view from the front line, 2007 (

1
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8
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1
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line”. De tekst beschrijft het perspectief van een patiënt, namelijk hoe het voelt om een kankerdiagnose 

te krijgen en hoe men op zoek kan gaan naar manieren om hiermee om te gaan. 

De medische behandeling die een ziekenhuis biedt, schiet reeds tekort van bij het moment van de 

diagnose. Maggie vertelt hoe ze onmiddellijk na deze boodschap gevraagd werd om het kantoor te 

verlaten: “Firstly, no patient should be asked, however kindly and how overworked the hospital staff, to sit 

in a corridor without further inquiry, immediately after hearing they have an estimated three to four 

months to live.”9 Na het ontvangen van een diagnose hebben mensen nood aan meer informatie, maar 

hiervoor heeft het medisch team amper tijd. Zelfs wanneer enige duiding gegeven wordt over de 

betekenis van een diagnose of het verwachte verloop van de behandeling, verloopt de communicatie niet 

van een leien dakje. Maggie merkt op dat het trauma van de diagnose verlammend werkt, waardoor men 

niet in staat is om de informatie op te nemen. Op het ogenblik dat men wel klaar is voor meer informatie, 

zijn de specialisten vaak niet beschikbaar, waardoor de onzekerheid en angst groeit: “Few patients hear 

anything much the doctor says after the word ‘cancer’. Nor do the family or friends who have come with 

them for support. The next doctor’s appointment may be a week or more away and meanwhile ignorance 

breeds fear. Information is what most patients cry for - at many different levels.”10 

Maggie ontdekte dat mensen zich beter kunnen voelen door de rol van patiënt af te gooien en een 

actievere rol te nemen in hun behandeling, zodat ze meer controle krijgen over wat er gebeurt: “Above all 

what matters is not lose the joy of living in the fear of dying. Involvement in one’s own treatment is a 

empowering weapon in this battle.”11 Om zelf tot actie over te gaan heeft men echter nood aan 

informatie en advies van experten en psychologische hulp, aspecten die zelden te vinden zijn in het 

ziekenhuis. Maggie begrijpt dat Westerse artsen sceptisch staan tegenover alternatieve therapieën, maar 

is ervan overtuigd dat ze een aanvulling kunnen zijn op een orthodoxe behandeling, en voor alle 

duidelijkheid geen vervanging. Want als medici erkennen dat bepaalde therapieën de kans op kanker 

verminderen, zullen ze waarschijnlijk ook een ondersteunend effect hebben tijdens kankerbehandeling: “I 

believe it will be proved in time to make a difference in mortality, but meantime there is a reasonable body 

of evidence to suggest that patients who eat healthily, keep active and take steps to deal with stress and 

fear, feel fewer symptoms and less pain even in the final stages of their disease.”12 Maggie probeerde 

diverse therapieën waaronder diëten en voedingssupplementen, en een aantal Oosterse therapieën zoals 

yoga, relaxatieoefeningen, meditatie, Qigong-oefeningen, voetreflexologie en aromatherapie. Ook al 

leveren deze therapieën misschien geen effectief lichamelijk resultaat, op zich zorgt een actieve houding 

voor een positief psychologisch effect. Het gevoel van machteloosheid maakt namelijk plaats voor een 

gevoel van controle: “Even supposing nutrition makes no difference to mortality or quality of life, helping 

an interested patient to take charge of such an important aspect of their lives has powerful psychological 

implication.”13 

Maggie bekritiseert niet alleen de manier waarop de medische wereld omgaat met patiënten, ook de 

omgeving kan op haar onbegrip rekenen. Een standaard ziekenhuis is in weinig opzichten afgestemd op 

de patiënt. De gebouwen zijn intimiderend en desoriënterend, waardoor het zelfvertrouwen verder 

afbrokkelt: “In general hospitals are not patient-friendly. Illness shrinks the patient’s confidence, and 

arriving for the first time at a huge NHS [National Health Service] hospital is often a time of unnecessary 

anxiety. Simply finding your way around is exhausting.”14 De mentaliteit van de zorgsector vindt haar 

vertaling in de gebouwde omgeving. Maggie vraagt zich terecht af waarom de omgeving niet aangewend 

wordt om mensen gerust te stellen. 
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Vanuit deze getuigenis ontstond vervolgens een idee om één van de gebouwen van het ziekenhuis, een 

voormalige stalling van het Western General Hospital in Edinburgh, te verbouwen tot een Cancer Caring 

Centre. Het idee was om mensen samen te brengen op plaats waar ze steun kunnen vinden in de 

ervaringen van anderen en waar gestructureerde informatie en professionele hulp beschikbaar is. 

Maggie’s oncologiespecialist Robert Leonard, chirurg Mike Dixon en oncologieverpleegster Laura Lee 

stapten aan boord van het project. Maggie schreef in haar laatste levensmaanden een “Blueprint” voor 

het Cancer Caring Centre, waarop de latere ontwerpopdracht, de “Architectural Brief”, gebaseerd is. Dit 

document omschrijft de functionele vereisten en, minstens even belangrijk, de anti-institutionele en 

geruststellende atmosfeer van een Cancer Caring Centre. Het eerste Centrum werd ontworpen door 

Richard Murphy, een bevriende architect uit Edinburgh, en opende in 1996, een jaar na Maggie’s 

overlijden.15 Hoewel de oorspronkelijke ambitie zich beperkte tot één Cancer Caring Centre, was het 

succes van Maggie’s Edinburgh inspirerend. Meerdere ziekenhuizen werden vragende partij voor een 

eigen Cancer Caring Centre en ondertussen zijn er twaalf Centra gerealiseerd. De ontwerpers leggen de lat 

steeds hoog en de architectuur is een waar kwaliteitslabel geworden. 

 

2. Visie van de Maggie’s Trust 

2.1 Aangeboden diensten 

Maggie’s biedt een programma van professionele hulp dat  bestaat uit vier pijlers. Ten eerste wil men 

begrijpbare informatie aanbieden. Een beter begrip van de situatie kan angst verminderen en het gevoel 

van controle over de situatie vergroten. Gezien de enorme hoeveelheid aan informatie kunnen mensen 

nood hebben aan iemand die hen hierin wegwijs maakt en professioneel advies geeft. Ten tweede bestaat 

het programma uit emotionele en psychologische steun. Mensen die geconfronteerd worden met kanker 

kunnen overweldigd worden door emoties als stress, angst, depressie, machteloosheid en onzekerheid. 

Daarom zijn in de Maggie’s Centres specialisten beschikbaar voor een gesprek, zowel op individuele basis 

als in georganiseerde groepssessies. Ten derde focust Maggie’s op stressbeheersing door meditatie en 

lichaamsbeweging aan te bieden zoals yoga en t’ai chi. Stressbeheersing kan een hulp zijn bij diagnose en 

neveneffecten van behandeling. Stress kan bovendien een impact hebben op relaties, activiteiten en 

persoonlijke vaardigheden. Ontspannen is dus cruciaal. Ten vierde wil Maggie’s mensen stimuleren om 

keuzes te maken om anders te leven. Door bijvoorbeeld lichaamsbeweging en gezonde voeding kan men 

het mentaal en fysiek welzijn verbeteren. Een gezondere levensstijl kan een manier zijn om beter om te 

gaan met neveneffecten van behandeling en de kans op een terugkeer van de kanker te verkleinen.16 

Het professioneel team in de Maggie’s Centres bestaat uit ervaren oncologieverpleegkundigen, klinisch 

psychologen, gespecialiseerde therapeuten, voedingsdeskundigen en sociaal consulenten. Mensen 

hebben toegang tot gevarieerd gamma aan activiteiten, van wekelijks geplande cursussen, workshops en 

groepssessies tot een persoonlijk gesprek. 17 Er is bewust een brede waaier aan activiteiten, zodat men 

zelf kan kiezen voor de activiteiten waartoe men zich het meest aangetrokken voelt. Er is immers geen 

juiste manier om met kanker om te gaan. 18 

 

2.2 Gemeenschapsvorming 

Naast een team van professionelen kan de Maggie’s Trust ook rekenen op een leger van vrijwilligers. Zij 

verwelkomen nieuwe bezoekers in het Centrum, stellen hen gerust en bieden een luisterend oor. 

Daarnaast deelt een bezoeker een gelijkaardige ervaring met de andere bezoekers. De Maggie’s Centres 
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willen het groepsgevoel uitspelen, omdat men veel kracht kan putten uit gedeelde ervaringen, kennis, 

begrip en geruststelling. Op die manier voelen mensen zich minder geïsoleerd. De Maggie’s Trust 

omschrijft dit fenomeen als ‘een gemeenschap van steun’. 

Een speciale omgeving kan helpen bij deze gemeenschapsvorming, door het gevoel van verbondenheid 

tussen een groep mensen die elkaar steunen te vergroten. De sociale verbondenheid kan ervoor zorgen 

dat mensen zich gehecht voelen aan hun Centrum en het gevoel hebben dat ze er thuishoren. 

Daarnaast is ook de band met de lokale gemeenschap belangrijk, omdat het deze mensen zijn die als 

vrijwilliger komen werken en activiteiten op touw zetten om geld in te zamelen voor de Maggie’s Trust. 

Dit werkt alleen als de gemeenschap zich verbonden voelt met het Centrum.19 

 

2.3 Verwachtingen inzake architectuur 

De Maggie’s Trust brengt haar voorzieningen bewust onder in uitzonderlijke gebouwen.20 De organisatie 

is ervan overtuigd dat een fysieke omgeving mensen de indruk kan geven dat ze patiënt zijn, of net niet. 

Daarom wil ze gebruik maken van de mogelijkheden van architectuur: “we identify ourselves in different 

ways and one of them is by our environment”.21 

De Centra moeten in de eerste plaats veilig en verwelkomend lijken: “we need our buildings to feel safe 

and welcoming”.22 Ze mogen echter niet betuttelend overkomen, maar moeten uitdaging uitstralen. Een 

gebouw moet interessant genoeg zijn zodat het een reden is om binnen te komen. Een plaats die 

verrassend en inspirerend is, kan een opstap zijn om de eigen kwaliteiten te ontdekken. De Centra zijn 

uniek, waardoor mensen zich meer gewaardeerd voelen. Dit helpt hen om te ontspannen, over angsten 

en zorgen te praten en contact te maken met de gemeenschap: “It allows people much more quickly to 

share and talk about stuff. When they’re walking out the doors they say: “I had no idea I was going to talk 

about that when I came in or going to share that with you”. So the architecture is sort of- I don’t want to 

separate it. It’s a sort of an integral part of human connectedness and to the job that we’re here to do.”, 

aldus CEO Laura Lee.23 De ongewone ontwerpen zijn een tegengif voor de vaak onpersoonlijke 

ziekenhuisomgevingen, waar mensen zich beperkt voelen. Het open plan van de Maggie’s Centres 

moedigt mensen aan om te ontdekken en hun situatie anders te benaderen. Bovendien zorgt de 

wetenschap dat er een plaats is om naartoe te gaan ervoor dat het gevoel van eigenwaarde en 

zelfvertrouwen groeit. 

De Maggie’s Trust werkt samen met beroemde architecten en vraagt hen om al hun creativiteit aan te 

wenden. Het doel is om exceptionele Centra te maken die een helend potentieel bieden door het ontwerp 

en een ondersteuning van de dienstverlening. Door een versmelting van visionaire architectuur met 

warme, huiselijke ruimtes kunnen de Centra zowel verwelkomen als inspireren, de stress verminderen en 

vertrouwen opbouwen.24 De gebouwen hebben dus een huiselijke schaal maar zijn veel complexer dan 

een huis. Ze bieden een therapeutische omgeving: “The interiors are home-like but also aesthetically 

sophisticated, conveying the value we place on therapeutic environments and our aim to make people feel 

better simply by being inside a centre.”25 
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2.4 Charles Jencks en het architecturaal placebo 

Een criticus zou zich kunnen afvragen hoe architectuur nu precies een verschil kan maken en of de 

Maggie’s Centres noodzakelijk ontworpen moeten worden door een sterarchitect. 

Charles Jencks legt uit waarom de Maggie’s Centres volgens hem een verschil kunnen maken, ondanks het 

feit dat hij zelf sceptisch staat tegenover architecturaal determinisme. Jencks noemt de Maggie’s Centres 

een architecturaal placebo. Hij maakt deze vergelijking niet omdat architectuur de gebruiker zou willen 

misleiden, maar omdat de ervaring van een gebouw, net als het fenomeen van de placebo’s een 

psychologisch effect heeft. Jencks onderscheidt drie factoren die bijdragen aan het placebo effect: ‘The 

Style Effect’, ‘The Cultural Effect’ en ‘The Care-giver’s Effect’. Het zorgverlenerseffect betekent dat men 

ergens meer in gelooft indien de arts of zorgende persoon dit ook doet. Het gaat dus om een soort 

aanstekelijkheid van ideeën van mensen waarop men vertrouwt. Het cultureel effect houdt in dat het 

placebo effect zich niet exclusief afspeelt in het hoofd van één individu maar dat het cultureel gebonden 

is. Men wordt dus beïnvloed door de attitude van  zijn of haar omgeving. Het stijleffect, ten slotte, vertelt 

iets meer over de rol van architectuur. De stijl van een product, in dit geval een gebouw, heeft een 

psychologische invloed. Mensen appreciëren de iconische kwaliteiten van een gebouw. Architectuur kan 

volgens Jencks een verschil maken door een uitdrukking te geven aan de attitude van de organisatie.26 In 

de eerste plaats moet de architectuur een ondersteuning zijn van de sociale activiteiten. Charles Jencks 

merkt op dat het gebouw ook zeker de zorgverleners moet ondersteunen, want als zij zich gewaardeerd 

voelen kunnen ze zelf beter zorg bieden aan de bezoekers. Een gebouw met een uitzonderlijke 

architectuur kan zowel zorgverleners als bezoekers tonen dat de organisatie om hen geeft. Jencks geeft 

aan dat om deze reden een Maggie’s Centre waarschijnlijk minder goed zou functioneren in een compleet 

neutrale omgeving.27 

Voor de kwestie van de sterarchitecten heeft Jencks een zeer pragmatische verklaring. De meeste 

architecten komen uit de kennissenkring van Maggie en Charles Jencks. De eerste twee gebouwen 

werden ontworpen door lokale architecten, maar voor het derde Maggie’s Centre werd goede vriend 

Frank Gehry aangesteld. Dit leidde tot bijzonder veel media-aandacht, en de Maggie’s Trust ontdekte dat 

het aanwerven van een sterarchitect een bijzonder grote hulp kan betekenen bij het inzamelen van geld. 

Een ander positief effect van sterarchitecten die iconische en, volgens de Maggie’s Trust, kwalitatieve 

gebouwen ontwerpen, is dat ontwerpers gemotiveerd worden om een gebouw te ontwerpen dat 

dezelfde standaard haalt. De lat ligt dus telkens hoger waardoor de ontwerpers het onderste uit de kan 

proberen halen. De lijst met ontwerpers van Maggie’s Centres geeft de indruk dat de Maggie’s Trust 

bewust kiest voor sterarchitecten, maar Charles Jencks geeft aan dat ze soms tegen deze trend ingaan. 

Voor de meest recente projecten zijn namelijk opnieuw lokale architecten aangeworven. Hoewel men zou 

kunnen denken dat het kiezen van een sterarchitect een deel uitmaakt van het stijleffect, ontkent Jencks 

dit. Het stijleffect slaat volgens hem enkel op de iconische kwaliteiten van een gebouw en niet op de 

merknaam van de ontwerper.28 

 

3. Ontwerpopdracht 

De Maggie’s Trust definieert het programma van eisen voor de Maggie’s Centres in een ontwerpopdracht: 

Maggie’s Architectural Brief.29 Omdat dit document een zeer belangrijke rol speelt in het onderzoek, is 

het bijgevoegd als appendix. Op die manier kan de lezer de letterlijke verwoording van de Maggie’s Trust 
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raadplegen wanneer er opnieuw verwezen wordt naar de ontwerpopdracht in bijvoorbeeld het 

onderzoek naar het ontwerpersperspectief. Hieronder volgt een korte samenvatting. 

 

3.1 Functionele eisen 

Een Maggie’s Centre is een gebouw van ongeveer 280m². Buiten deze schatting van de afmetingen legt de 

organisatie geen specifieke eisen vast in verband met de uiterlijke vorm van het gebouw. Wanneer men 

de functionele aspecten van de opdracht analyseert, krijgt men volgende korte opsomming van ruimtes: 

(1) Ten eerste vraagt de organisatie een duidelijke inkomdeur. De bezoeker komt vervolgens binnen in 

een inkomruimte van waaruit de lay-out van het gebouw duidelijk en de keuken en leefruimte direct 

zichtbaar moeten zijn. (2) De bibliotheek met informatiebrochures en een computer bevindt zich 

aansluitend bij de inkomruimte. (3) Verder is ook een werkruimte, waarover meer technische specificaties 

in het document, onontbeerlijk. Vanuit deze ruimte moet de inkomruimte gemakkelijk te bereiken zijn. (4) 

De belangrijkste gemeenschappelijke ruimte is de keuken, met een grote tafel die plaats biedt aan 12 

personen en een kookeiland voor demonstraties. (5) Er moet ook een grote groepsruimte zijn voor 

relaxatie, lezingen of samenkomsten. Dit zou best een flexibele ruimte zijn die te openen is naar de 

gemeenschappelijke ruimte, maar ook gesloten kan worden wanneer meer privacy vereist is. Zeker bij 

relaxatie moet het mogelijk zijn om de ruimte geluidsdicht te maken. Daarnaast vraagt de organisatie om 

twee kleinere groepsruimtes voor ongeveer 12 personen, die eventueel samen een tweede grote ruimte 

kunnen vormen. Deze ruimtes hebben bij voorkeur een kachel. (6) Er is verder nood aan twee kleine 

consultatieruimtes, die akoestisch afsluitbaar moeten zijn. De organisatie stelt schuifdeuren voor omdat 

deze duidelijk maken of de ruimte al dan niet in gebruik is. Ook een kleine individuele meditatieruimte is 

wenselijk. (7) De toiletten, ongeveer drie stuks, moeten groot genoeg zijn voor een zetel en eventueel 

boekenrekje. Een rij toiletten met spleten onder de deuren is uit den boze. (8) Ten slotte moet de 

ontwerper aandacht besteden aan de buitenruimte, die een toegankelijke tuin met zitplaatsen bevat. 

Idealiter incorporeert deze ruimte de parkeerplaatsen en een afzetstrook.30 

Deze korte samenvatting bevat ongeveer alle functionele informatie uit het document. De 

ontwerpopdracht is dus zeer minimalistisch qua functionele eisen. De nadruk ligt bij de Maggie’s Centres 

vooral op de atmosfeer. Het document bevat meer beschrijvingen van hoe de ruimtes moeten aanvoelen 

dan technische specificaties. Het is de beschrijving van de atmosfeer die de leidraad zal vormen voor de 

architect. 

 

3.2 Atmosfeer 

Wanneer men de opsomming van de ruimtes nogmaals overloopt, vindt men voor elke ruimte belangrijke 

eisen wat betreft hun uitstraling of atmosfeer: 

(1) Van de inkomdeur wordt verwacht dat ze vanzelfsprekend, verwelkomend en niet-intimiderend is. 

Door mensen reeds voor het binnenkomen een idee te geven wat er in het gebouw gebeurt, moedigt men 

hen aan om binnen te komen. (2) De organisatie wil dat de bibliotheek en inkomruimte veel licht en 

zichten naar de natuur krijgen. (3) De organisatie wil absoluut vermijden dat de werkruimte als een 

kantoor of receptie zou overkomen. Daarom moet aspecten die geassocieerd worden met een 

institutionele omgeving vermeden worden. Concreet betekent dit: geen gangen, geen naambordje en 

geen verboden toegangen. (4) De keukenruimte moet aanvoelen als een landelijke keuken met de 

typische grote keukentafel. De ruimte moet ontspannen en uitnodigend ogen, zodat mensen zich 

comfortabel genoeg voelen om zelf een kop thee te zetten. Het binnengaan van de keuken moet een 

ervaring zijn zoals het binnenkomen in een familiegemeenschap, waaraan men zelf actief kan deelnemen 

als men dat wenst. (5) De kleinere groepsruimtes zijn best niet te groot, ook al zullen ze soms druk bezet 

                                                           
30

 MAGGIE’S, Architectural Brief, pp.7-9, zie bijlage 



12 | wat is Maggie’s? 
 

zijn. Een te grote ruimte biedt weinig gezelligheid, terwijl deze ruimtes als een woonkamer willen 

overkomen. In een dergelijke ruimte moeten mensen het gevoel hebben dat ze een privaat gesprek 

kunnen voeren, ook als is de ruimte niet volledig afgesloten. De configuratie moet dus de hinder van 

andere gebruikers in het gebouw die passeren minimaliseren. (6) Het is belangrijk dat de individuele 

consultatieruimtes een eigen karakter hebben en dat ze uitzicht geven op de natuur. De ruimte moet 

mensen het gevoel geven dat ze in vertrouwen kunnen spreken. Mogelijk wil men zich ook bewust zijn 

van wat er in de rest van het gebouw gebeurt, zonder er aan deel te nemen. De eerder voorgestelde 

schuifdeuren kunnen hier een oplossing bieden. (7) De toiletten moeten niet ontworpen worden als 

sanitaire cellen maar als kleine kamers die privaat genoeg zijn opdat iemand er zich kan terugtrekken 

wanneer de emoties hem of haar teveel worden. (8) De tuin ten slotte, moet een verfrissende ervaring 

bieden. De tuin kan tevens gebruikt worden om mensen het Centrum binnen te leiden. Er moet een 

gevoel van continuïteit zijn tussen binnen- en buitenruimtes, zodat mensen voelen dat ze kunnen 

buitengaan indien ze dit zouden willen. De binnenruimtes mogen echter niet zodanig open zijn naar 

buiten dat mensen zich naakt en onbeschermd zouden voelen. Ook de tuin moet een beschutte ruimte 

zijn, een buffer voor de echte buitenwereld.31 

Deze aanvullingen beschrijven dus eerder hoe de ruimte moet aanvoelen. Dit is een cruciale factor voor 

de werking van een Maggie’s Centre, want de atmosfeer van een ruimte heeft het potentieel om de 

dienstverlening te ondersteunen. De Maggie’s Trust lijkt een uitvoerige lijst met technische 

eigenschappen irrelevant te vinden als onderdeel van de ontwerpopgave en legt de klemtoon op emoties. 

 

4. Conclusie 

De Maggie’s Trust wil psychosociale zorg bieden aan ieder die geconfronteerd wordt met kanker. De 

organisatie, geboren uit het perspectief van een kankerpatiënte, wil een aanvulling vormen op de 

behandeling in het ziekenhuis, die geen antwoord lijkt te bieden op psychosociale noden. Maggie’s Trust 

gaat voor een resoluut andere aanpak dan het traditionele ziekenhuis. Het doel is om mensen een meer 

actieve rol te laten nemen in hun behandeling. Hiervoor wordt een divers programma aangeboden in een 

ontspannende en niet-institutionele omgeving. Uitzonderlijke gebouwen vormen een inherent deel van 

het programma. De organisatie wil dat de ontwerpers zich inleven in hun gebruikers en vervolgens hun 

verbeelding aanwenden om een exceptionele omgeving te scheppen die een antwoord kan bieden op hun 

noden. De architectuur van de Maggie’s Centres moet zich dus eerder focussen op emoties dan op 

functies. Het doel is om een kalme en vriendelijke atmosfeer te creëren die optimisme uitstraalt: “the aim 

of the project is to build a modest, humane building, which will encourage and not intimidate”32. 
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 MAGGIE’S, Architectural Brief, pp.7-10, zie bijlage 
32

 MAGGIE’S, Architectural Brief, p.9, zie bijlage 
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3| introductie van de bestudeerde Maggie’s Centres 
 

 

Dit hoofdstuk zal de bestudeerde Maggie’s Centres introduceren met basisinformatie en beeldmateriaal 

om de lezer voldoende achtergrond te verschaffen voor de latere analyse van de ontwerpen. 

Momenteel zijn er elf Centra geopend in Groot-Brittannië, waarvan de eerste twee renovatieprojecten 

zijn. Chronologisch zijn dit Maggie’s Edinburgh (1996), Maggie’s Glasgow (Gatehouse) (2002), Maggie’s 

Dundee (2003), Maggie’s Highlands (2005), Maggie’s Fife (2006), Maggie’s London (2008), Maggie’s 

Cheltenham (2010), Maggie’s Gartnavel (2011), Maggie’s Nottingham (2011), Maggie’s South West Wales 

(2011) en, in de loop van het onderzoek, Maggie’s Newcastle (2013). Inmiddels is ook het eerste 

internationale centrum geopend in Hong Kong (2013). Maggie’s Aberdeen is momenteel in de 

uitvoeringsfase en zal binnenkort de deuren openen. In drie steden, Lanarkshire, Oxford en Cambridge, 

wordt een interim service aangeboden in afwachting van een nieuwbouwcentrum. Verder zijn er concrete 

plannen voor acht nieuwe Centra, waarvan één in Barcelona. Daarnaast biedt Maggie’s ook online hulp 

aan op het Maggie’s Online Centre.1 

Dit onderzoek beperkt zich tot een selectie van vijf gerealiseerde nieuwbouwcentra, in de hoop dat deze 

het duidelijkst informatie kunnen verschaffen over de concrete ruimtelijke ingrepen, die door de 

ontwerpers geacht worden bij te dragen aan een ‘healing environment’. 

De geselecteerde Centra zijn zeer divers. Maggie’s Dundee is het eerste nieuwbouwcentrum en eveneens 

het eerste Centrum dat ontworpen werd door een sterarchitect, Frank Gehry.  Hiermee werd de start van 

de media-aandacht voor de Maggie’s Trust ingeluid. Maggie’s Fife is het derde nieuwbouw Centrum en 

heeft een omstreden exterieur van de hand van Zaha Hadid. Maggie’s London, ontworpen door het 

bureau van Richard Rogers, is het eerste Centrum buiten Schotland, in een zeer stedelijke omgeving. Tot 

hiervoor zou men kunnen spreken over de eerste generatie Maggie’s Centres, maar vanaf Maggie’s 

London wordt het programma en dus ook het gebouw groter. De recentste lading Maggie’s Centres 

tijdens dit onderzoek dateert uit het najaar van 2011, toen drie nieuwe Centra werden geopend. Hieruit 

worden Maggie’s Gartnavel en Maggie’s South West Wales besproken. Maggie’s Gartnavel is een 

buitenbeentje omdat OMA opteerde voor een zeer verschillende typologie: een cirkelvormig gebouw 

zonder kern. Maggie’s South West Wales is het eerste Centrum dat door een oosterse architect, Kisho 

Kurokawa, ontworpen werd en de vereniging belichaamt van oosterse en westerse filosofieën. 

Dit hoofdstuk beperkt zich tot informatie uit gepubliceerde bronnen en officiële video’s, om een 

samenvatting te geven van deze Maggie’s Centres zoals ze voorgesteld worden in de media. In een 

volgend hoofdstuk zullen de ontwerpen meer uitgebreid geanalyseerd worden vanuit het 

ontwerpersperspectief en later ook vanuit het gebruikersperspectief. 

  

                                                           
1
 website MAGGIE’S, www.maggiescentres.org/centres/ukmap.html 

http://www.maggiescentres.org/centres/ukmap.html
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1. Maggie’s Dundee (2003) 
Gehry Partners 

1.1 Gegevens 

Maggie’s Dundee opende, als eerste nieuwbouwcentrum, de deuren in 2003. Nog voor het Centrum 

gebouwd werd, zorgde het voor een grote publiciteit voor de Maggie’s Centres Trust vanwege de 

sterfactor van ontwerper Frank Gehry. Het landschapsontwerp met een labyrint, dat later uitgevoerd 

werd, werd verzorgd door Arabella Lennox-Boyd. Het Centrum is gesitueerd in Dundee, Schotland, bij het 

Ninewells Hospital, dat bestuurd wordt door de Tayside University Hospitals Trust van de National Health 

Service. Maggie’s Dundee verleent haar diensten in een doelgebied van 1.300.000 inwoners in het 

netwerk Noord-Schotland.2 Het Centrum werd bekroond met verschillende architectuurprijzen, 

waaronder de Royal Fine Art Commission Award (2004), de Sky Arts Buiding of the Year (2004)3 en de 

RIBA Award Scotland (2004)4. Volgende afbeeldingen geven een beeld van het exterieur bij het toekomen 

vanaf de weg [Figuur 1] of van het ziekenhuis [Figuur 2]. 

 
Figuur 1: exterieur zuid Maggie’s Dundee 

 
Figuur 2: exterieur noord Maggie’s Dundee 

 

1.2 Concept 

De vormentaal van Maggie’s Dundee is veel soberder dan die van bijvoorbeeld het Guggenheim Museum 

in Bilbao, de huisstijl waarmee Frank Gehry bekend werd. De eerste ontwerpen die Gehry voor het 

Maggie’s Centre tekende lagen meer in deze lijn. Het Centrum zou een kleinschaliger maar wervelend, 

sculpturaal icoon worden [Figuren 3 en 4]. Frank Gehry over zijn initiële ontwerpbenadering: “When I 

agreed to do it, it was a big deal. There was a lot of pressure on it. Charlie [Jencks] started on me – telling 

me this was going to be my Ronchamp. I designed it and it was becoming very animated and sculptural 

and, frankly, I got carried away.”5 Op een gegeven moment besloot Frank Gehry echter dat dit niet de 

juiste ontwerpbenadering was en verwierp zijn eerste ontwerppogingen: “Then one night I had this 

incredible dream, Maggie came to me and said to calm it down. So I came into the office the next morning 

and swept up all the stuff and put it into the archive. Charlie [Jencks] was very critical of the whole thing, 

he really liked the old one and I think where I was going with that stuff would have made more waves in 

the architecture world. I must’ve looked back at it a hundred times, but it was definitely going wrong.”6 

De gedachte aan de wens van Maggie deed Frank Gehry omslaan naar een eenvoudiger ontwerp, tegen 

de architecturale verwachtingen in: “I guess I became more focused on Maggie and on what they were 

trying to accomplish. It would have been a terrible thing to have built a whirling dervish in the corner – it 

                                                           
2
 MAGGIE’S, Our Centres, p.8  

3
 idem 

4
 website van The Royal Institute of British Architects (RIBA), 

www.architecture.com/NewsAndPress/News/AwardsNews/Press/2004/WinnersOfRIBAAwards2004AndRIBAWor.aspx 
5
 Frank Gehry in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, The Architecture of Hope, Frances Lincoln, London, 2010, p.114 

6
 Frank Gehry in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.118 

http://www.architecture.com/NewsAndPress/News/AwardsNews/Press/2004/WinnersOfRIBAAwards2004AndRIBAWor.aspx
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would have been all wrong. I wanted people to be able to come to the Centre and not think the 

architecture was the issue. It was still a good building but it was optimistic, friendly, ‘heymish’, inviting. 

That it should provoke people to think about it, not to be entirely neutral. The one I rejected would have 

been “Hey mom, look! No hands!” And I didn’t want that. On Disney Hall you can do that, make a big 

statement, but not on a little cancer club house.”7 Volgens Frank Gehry viel het programma van een 

Maggie’s Centre niet te verenigen met de atmosfeer die een architecturaal statement uitstraalt. Gehry 

vond het ongepast in het concept van de Maggie’s Centres dat de architectuur alle aandacht zou opeisen 

en besloot iets van passende eenvoud te ontwerpen om de gebruikers te verwelkomen: “I think it’s an 

inviting building, I think people will want to come inside and spend time here, and I really hope that in 

some small way it might contribute to a sense of rejuvenated vigour for moving forward and living life.”8 

Tegelijkertijd bleef hij dus geloven in de mogelijke, zelfs positieve, impact van architectuur op haar 

gebruikers: “I believe architecture can give a positive uplift. It can engender life and optimism. I feel all of 

those things in Ronchamp, so architecture can do all that and I think, in a modest way, I’ve done 

something in Dundee.”9 Frank Gehry ging op zoek naar de juiste atmosfeer voor Maggie’s Dundee en 

kwam tot de conclusie dat het Centrum naar een huiselijke omgeving moest refereren: “There’s a Yiddish 

expression: ‘heymish’. It means homelike, comfortable. That’s what we were trying to do here.”10 Zijn 

motief hiervoor komt voort uit de specifieke noden van de gebruikers van het Centrum: “It is difficult for 

people to go through experiences like this, and I wanted to create a building that would be calming and 

accommodating, and one that would be a fitting tribute to Maggie.”11 

Het resultaat is een uitgepuurde sculptuur die minder dynamisch is dan de eerste schetsen. De 

noordzijde, waarlangs mensen het Centrum binnenkomen, verwijst duidelijk naar het archetype van een 

huis, al is de schaal verschillend. Het Centrum bestaat uit twee vleugels met een raam en centraal 

daartussen de inkomdeur [Figuur 2]. De zuidzijde wordt gedomineerd door een uitkijktoren, waarin zich 

een extra verdieping bevindt [Figuur 1]. De vorm van deze toren zou geïnspireerd zijn op ‘brochs’, de 

traditionele, cilindervormige woningen uit de Schotse Highlands. Een andere blikvanger is het geplooide 

dak met metaalplaten. Gehry zou zich voor deze plooien geïnspireerd hebben op de Hollandse kap van 

een meisje uit een schilderij van Vermeer.12 Samen met de organisch gevormde muren maakt dit dat zijn 

ongewone stijl herkenbaar aanwezig is, maar in een zachtere variant. De sculpturale vormgeving was voor 

Frank Gehry nodig om een identiteit te kunnen geven aan de plaats en haar gebruikers: “It could have 

been a little straight box, but the softening of it, just with these slight curves, adds a warmth. We want to 

make these people that will come here feel special.”13 

 
Figuur 3: schetsen Maggie’s Dundee (L: plan, O: aanzicht) 

 
Figuur 4: maquettes Maggie’s Dundee 

                                                           
7
 Frank Gehry in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.118-120 

8
 Frank Gehry op de MAGGIE’S website, www.maggiescentres.org/dundee/building.html 

9
 Frank Gehry in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.120 

10
 Frank Gehry in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.114 

11
 Frank Gehry op de Maggie’s website, www.maggiescentres.org/dundee/building.html 

12
 website MAGGIE’S, www.maggiescentres.org/dundee/building.html 

13
 Frank Gehry in: Forbes WINCHESTER, “The Maggie’s Centre, Dundee, Scotland”, The Arup Journal, 2003, nr.2, p.29 

http://www.maggiescentres.org/dundee/building.html
http://www.maggiescentres.org/dundee/building.html
http://www.maggiescentres.org/dundee/building.html


16 | introductie Maggie’s Centres 
 

1.3 Een virtueel bezoek 

Het Centrum bestaat uit een gelijkvloerse verdieping [Figuur 5] en een kleine eerste verdieping in de toren 

[Figuur 6] en neemt een oppervlakte van 225m² in.14 De bezoeker komt via een dieper gelegen inkomdeur 

eerst de vestiaire en dan de centrale inkomruimte binnen. Vanwege het open plan vloeit deze ruimte over 

in de keuken aan de ene zijde [Figuur 7], en aan de andere zijde in de kantoorruimte en in de bibliotheek, 

die zich in de toren aan de achterkant bevindt [Figuur 8]. Deze bibliotheekruimte vindt haar vervolg op de 

eerste verdieping in de uitkijktoren [Figuur 9]. Vanuit de centrale ruimte is het mogelijk om aan de 

achterzijde naar buiten te gaan op een soort dek [Figuur 10]. Het gebouw maakt handig gebruik van de 

ligging op een heuvel en pakt uit met een spectaculair panorama over de monding van de Tay. Aan de 

meer omsloten inkomzijde van het gebouw bevinden zich de afsluitbare ruimtes: een groepsruimte aan 

de kant van de keuken [Figuur 11] en consultatieruimtes bij de werkplekken. Op de glazen lichtstrook en 

het platte dak van de toren na bestaan alle plafonds uit een meervoudig gebogen houten dakstructuur. 

  
Figuur 5: plan gelijkvloers Maggie’s Dundee 

| 1 inkom | 2 bibliotheek | 3 werkplek | 4 keuken | 5 groepsruimte | 6 consultatieruimte | 7 toilet | 

                                                           
14

 Fionn STEVENSON, Gerry HUMPHRIS & Lesley HOWELLS, A post occupancy evaluation of the Dundee Maggie Centre. Final 

Report for SUST@Lighthouse Centre for Architecture and Design, Glasgow, 2007, p.15 
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Figuur 6: plan verdieping Maggie’s Dundee 

 

 
Figuur 7: keuken Maggie’s Dundee 

 
Figuur 8: bibliotheek en werkplekken Maggie’s Dundee 

 

 
Figuur 9: torenverdieping 

Maggie’s Dundee 

 
Figuur 10: inkomruimte en buitenruimte 

Maggie’s Dundee 

 
Figuur 11: groepsruimte 

Maggie’s Dundee 
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2. Maggie’s Fife (2006) 
Zaha Hadid Architects 

2.1 Gegevens 

Maggie’s Fife opende de deuren in 2006. Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau Zaha 

Hadid Architects. Het Centrum is gesitueerd in Kirkcaldy, Schotland, op de rand van een parkeerterrein bij 

het Victoria Hospital, dat bestuurd wordt door de Fife Acute Hospitals Trust van de National Health 

Service. Maggie’s Fife verleent haar diensten in een doelgebied van 1.400.000 inwoners in het netwerk 

Zuid-Oost-Schotland.15 Het Centrum werd bekroond met verschillende architectuurprijzen, waaronder de 

AIA UK Chapter Award for Excellence (2006), de Scottish Design Award - Best Public Building (2007) 

en de Chicago Athenaeum Award (2008).16 Volgende afbeeldingen geven een beeld van het exterieur bij 

het toekomen aan de voorzijde, vanaf het ziekenhuis [Figuur 12], of aan de achterzijde, vanaf de parking 

[Figuur 13]. 

 
Figuur 12: exterieur noord Maggie’s Fife 

 
Figuur 13: exterieur zuidoost Maggie’s Fife 

 

2.2 Concept 

Voor Zaha Hadid is het vanzelfsprekend dat architectuur een invloed heeft op haar gebruikers en 

daardoor de kracht heeft om hen zich beter te laten voelen: “I think that fundamentally architecture is 

really about wellbeing. Every building you make, people should feel good in it.”17 Het ontwerpen van een 

Maggie’s Centre was dus een opportuniteit, omdat de gebruikers van een Maggie’s Centre meer dan wie 

ook nood hebben aan een positieve atmosfeer: “Once you step into the building, you enter a completely 

different world. It is a kind of domestic space, it’s relaxing. Hospitals should not be like machines; they 

should have intimate spaces, places where patients can have a little time for themselves, to retreat into. 

Spatial experiences can elevate the spirits; it’s about how space can make you feel good.”18 Zaha Hadid 

ziet het Centrum als een transitiepunt, een plaats waar mensen kunnen bekomen van de negatieve 

ervaringen in het ziekenhuis: “The building responds to a certain need after visiting the hospital. The 

process of chemotherapy and radiotherapy, it provides a place between all that and going home. It’s also 

a kind of buffer in that sense, the idea that you re-enter the world through a small, domestic scaled 

environment.”19 Het Centrum moet een rustpunt zijn, dus een ontspannen atmosfeer is heel belangrijk. 

Verschillende bezoekers van Maggie’s Fife halen dit ook aan: “Maggie’s is a haven of peace. The relaxed 

atmosphere means you can talk about anything, you can cry, but you can also laugh.” (Jim, bezoeker 
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 MAGGIE’S, Our Centres, p.12  
16

 website ZAHA HADID ARCHITECTS, www.zaha-hadid.com/awards/ 
17

 Zaha Hadid in: Simon GARFIELD, “Better by design”, The Observer, The Guardian, 29 oktober 2006, 
www.guardian.co.uk/artanddesign/2006/oct/29/architecture.communities 
18

 Zaha Hadid in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.132 
19

 Zaha Hadid in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.132  

http://www.zaha-hadid.com/awards/
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Maggie’s Fife)20, “It has been a life-line for me personally and a place of peace and calm for my family to 

visit.” (Lorna, bezoeker Maggie’s Fife)21. Huiselijkheid lijkt hierin een belangrijke factor: “Maggie’s kitchen 

table is a home from home for me.” (Jamie, bezoeker Maggie’s Fife)22. 

Het terrein dat Zaha Hadid ter beschikking kreeg was een parking. Ze besloot het Centrum aan de rand te 

positioneren, zodat het kon uitkijken over een verlaten stuk landschap waar vroeger een steenkoolmijn 

was. Dit dal werd herbeplant, zodat het Centrum het grenspunt vormt tussen de natuur en de omgeving 

van asfalt en beton: “At the edge of grounds, there’s a hollow, a kind of pit which acts as a buffer between 

the landscape and the parking. The building is all about that ground condition, about a structure peeling 

slowly away from the edge of the slope and cantilevering over the edge. It just sits there, rather 

precariously on the edge of the hollow.”23 Zaha Hadid ontwikkelde het concept van een gebouwschil die 

zich als een envelop rond het gebouw plooit om de grens te vormen met de omgeving. Dit is duidelijk 

zichtbaar op de werkmaquettes [Figuren 14 en 15]. Het scherp geplooid oppervlak kreeg een opvallend 

zwarte kleur, een keuze waarover de meningen verschillen. Alleszins ontstaat op die manier een sterk 

contrast tussen de donkere, puntige gebouwschil en het lichte, organische interieur. Voor sommigen is dit 

een interessante metafoor voor kanker: “A casual observer might think, from the outside, that Maggie’s 

Fife was a bit dark and slightly forbidding but from the inside it is almost the opposite. It’s light, it’s curved 

and has got an outlook with lots of natural light coming in. In my more fanciful moments, I’ve thought that 

it might be a metaphor. Cancer when it looms in your life looks pretty black and forbidding but it looks 

different from the inside. The building in a sense has a parallel with the cancer journey.” (Dr. John Wilson, 

specialist gastro-enterologie in Fife Acute Hospital).24 

 
Figuur 14: maquette Maggie’s Fife 

 
Figuur 15: maquette Maggie’s Fife 

 

2.3 Een virtueel bezoek 

Het Centrum neemt een oppervlakte van 250m² in.25 Het gebouw is een compact volume dat omhuld 

wordt door een omgeplooide gebouwschil. De hoofdingang bevindt zich aan de noordzijde en wordt 

aangegeven door de gebouwschil die een verticale begrenzing vormt met de parking [Figuur 16]. Achter de 

glazen noordgevel bevindt zich een strook met kleine private ruimtes zoals de consultatieruimtes [Figuur 

17], een toilet en de werkplek. De bezoeker loopt langs deze gevel om aan het uiteinde het gebouw 

binnen te gaan. In de open centrale ruimte bevindt zich de keuken [Figuur 18], met aan de achterzijde van 

het keukenblok de bibliotheek [Figuur 19]. De bibliotheekwand en een klein niveauverschil markeren de 

grens met de flexihal, een multifunctionele groepsruimte [Figuur 20]. De inkomruimte, keuken en flexihal 
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 Jim Carr in: MAGGIE’S, Annual Review 2010-2011, p.3  
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 Lorna Ross in: MAGGIE’S, Annual Review 2007-2008, p.24  
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 Jamie in: MAGGIE’S, Annual Review 2009-2010, p.8  
23

 Zaha Hadid in: Charles JENCKS & Edwin HEATHCOTE, o.c., p.124 
24

 John Wilson op de MAGGIE’S website, www.maggiescentres.org/fife/building.html 
25

 website ZAHA HADID ARCHITECTS, www.zaha-hadid.com/architecture/maggies-centre-fife/# 

http://www.maggiescentres.org/fife/building.html
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geven via de volledig glazen zuidgevel uit op het terras [Figuur 21]. Verder wordt er licht naar 

binnengetrokken met driehoekige openingen in de gebouwschil.  

  
Figuur 16: plan Maggie’s Fife 

| 1 inkom | 2 bibliotheek | 3 werkplek | 4 keuken | 5 groepsruimte | 6 consultatieruimte | 7 toilet | 
 

 
Figuur 17: consultatieruimte 

Maggie’s Fife  

 
Figuur 18: keuken Maggie’s Fife 

 
Figuur 19: bibliotheek 

Maggie’s Fife 
 

 
Figuur 20: groepsruimte Maggie’s Fife 

 
Figuur 21: inkom, keuken en groepsruimte Maggie’s Fife 
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3. Maggie’s London (2008) 
Rogers Stirk Harbour + Partners 

3.1 Gegevens 

Maggie’s London opende de deuren in 2008. Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau 

Rogers Stirk Harbour + Partners en het landschapsontwerp werd verzorgd door Dan Pearson. Het Centrum 

is gesitueerd in Londen, Engeland, bij het Charing Cross Hospital, dat bestuurd wordt door de Imperial 

College Healthcare Trust van de National Health Service. Maggie’s London verleent haar diensten in een 

doelgebied van 1.840.000 inwoners in het netwerk West-Londen.26 Het Centrum werd bekroond met 

verschillende architectuurprijzen, waaronder de Hammersmith Society Environment Award (2008), de 

Building Better Healthcare - ‘Judge’s Special Award for Best Primary Health Care Design’ (2008), de FX 

International Interior Design Award (Public Space category) (2008), de Civic Trust Award (2009), de RICS 

Building Award for Community Benefit (2009), de RIBA Award London (2009), de RIBA London Building of 

the Year (2009) en de RIBA Stirling Prize (2009).27 Volgende afbeeldingen geven een beeld van het 

Centrum  in de stedelijke omgeving [Figuur 22] en van het exterieur vanaf het binnengebied [Figuur 23]. 

 
Figuur 22: exterieur vogelperspectief Maggie’s London 

 
Figuur 23: exterieur zuid Maggie’s London 

 

3.2 Concept 

Richard Rogers voelde zich in eerste instantie aangetrokken tot de ontwerpopdracht vanwege zijn 

persoonlijke band met Maggie Keswick en Charles Jencks: “They reason we did this is because of Maggie 

and Charlie [Jencks], the client relationship. Maggie had this unbelievable character and Charlie [Jencks] is 

completely off the wall and will tackle anything. It was this passion about the building that made us do 

it.”28 Richard Rogers interesseerde zich in de ideeën van Maggie over de relatie tussen architectuur en 

gezondheid: “There is a long history linking well-designed buildings and space with healing, which was 

identified by my friend Maggie Keswick Jencks... Maggie's Centres are a vital example of good design 

serving communities and those in need.”29 In de Maggie’s Centres krijgt architectuur de kans om niet 

alleen een accommodatie te zijn maar om een positieve invloed uit te oefenen op haar gebruikers: 

“Architecture and art play a vital role in Maggie’s Centres. I hope to create something that is much more 

than a support centre, more homely, more welcoming, more comfortable, more thought-provoking and 

more uplifting.”30 Dit past in de algemene filosofie van het team om omgevingen te maken die afgestemd 

zijn op de noden van hedendaagse gebruikers: “We have a constant belief that we can make people’s live 

better, and I think that’s what drives us.”31 
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Het concept van Maggie’s London is voornamelijk een antwoord op de site. Het team van Richard Rogers 

kreeg een hoekperceel, grenzend aan twee drukke straten in London toegewezen [Figuren 25 en 26]. Ivan 

Harbour, senior associate bij Rogers Stirk Harbour + Parters, legt uit hoe de nood aan afscherming van een 

rustigere plek aanleiding gaf tot een spiraalvormige muur: “For the Maggie’s Centre we had a very urban 

site and the task was really to find us a tranquil place within that environment. The solution, I guess, 

started with the idea of some spiral form [...] where in a hostile environment there is some comfort to be 

found right at the heart of that organization, and yet it still makes a connection with the outside world.”32 

Daarnaast hadden ook de dominante aanwezigheid van het Charing Cross Hospital en de parkeerplaatsen 

een negatieve invloed op de atmosfeer. Het concept van de muur werd dus eveneens gebruikt om het 

Centrum van deze invloeden af te schermen: “The idea was to try to minimize the overbearing impact of 

Charing Cross Hospital. The roof, the landscaping, the hearth inside, the views out, each was to take you 

away from the hospital and the bustle of the road. We’d originally intended the building to sit in a freer 

landscape which then became eroded by car parking spaces, etc. This had to be a place which lifted the 

soul.”33 Het Centrum mag echter niet volledig afgesloten zijn, maar moet mensen naar binnen leiden en 

doorzichten toelaten. Op die manier ontstaat het diagram, zoals te zien is op onderstaande 

conceptschetsen [Figuur 24]. Ten slotte is er nog de dakstructuur, in de typische hightechstijl van het 

bureau van Richard Rogers. Het dak beschermt de binnenruimte maar heeft tegelijk een zwevend effect 

omdat de muur niet tot het plafond rijkt en de bovenverdieping glazen wanden heeft. 

Ivan Harbour duidt ook op de voordelige contrastwerking die kan ontstaan als het Centrum zo dicht bij 

het ziekenhuis gesitueerd is: “Although we might have been trying to escape the presence of the hospital 

there are benefits of being attached to the bigger building. This way we could make the building the 

antithesis of the hospital. We were able to put the centre at the service of people. Maybe that’s part of the 

problem with hospitals: there isn’t enough attention paid to non-clinical spaces.”34 In reactie op het 

ziekenhuis probeert het ontwerpteam een huiselijke atmosfeer tot stand te brengen: “Domesticity. The 

building represents something like what would happen if we designed a house, but perhaps it’s less 

limited, a bit freer.”35 Ook Bennie Byrne, hoofd van Maggie’s London haalt de analogie met een huis aan 

om het ruimtegebruik van het Centrum te beschrijven: “One of the things I really like about this particular 

Centre, is the fluidity and how that effects the dynamics of the Centre because people can find their own 

space. And I think there are lots of lovely spaces where people are contained in their own space, and in a 

way in their own world, but actually they’re part of the home.”36 Het flexibele, open plan laat mensen toe 

om hun eigen plaats in de ruimte te vinden. De geborgenheid van een huis wordt versterkt door 

elementen zoals kachels, het uitstekende dak en de verschillende hoekjes in de ruimte: “As well as the fire 

there was the sheltering element of the roof, a kind of sheltering sky and also the idea of creating as many 

corners as possible for people to retreat into. Working at this scale and being involved in the totality of the 

building meant we had to get involved in everything in the building, down to all the furniture. The last time 

we’d had this level of detail and involvement was at Lloyd’s of London.”37 Er werd veel aandacht besteed 

aan meubilair en materialen. Laura Lee, CEO van de Maggie’s Trust legt uit dat de materialiteit van het 

Centrum een belangrijk communicatiemiddel is. Hout roept bijvoorbeeld geen associaties met het 

ziekenhuis op: “The touch of the building is important – so the wood is a lovely material to touch. The 

smell of the building – we're communicating that this is not a hospital. For people with cancer, hospital 
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becomes very much associated with clinical, technical smells, particularly when they're getting 

chemotherapy and there's anticipatory nausea”38 

 
Figuur 24: conceptschetsen Maggie’s London 

 

 
Figuur 25: maquette Maggie’s London 

 
Figuur 26: simulatie Maggie’s London 

 

3.3 Een virtueel bezoek 

Het Centrum neemt een oppervlakte van 370m² in.39  De structuur bestaat uit een grid, waartussen zich 

over twee verdiepingen de ruimtes vormen [Figuren 27 en 28]. De muur wikkelt zich rond het grid zodat ook 

de interne buitenruimtes afgeschermd worden van het buitengebied. De bezoekers worden via de 

uitlopers van de muur naar de ingang geleid. Bij het binnenkomen bevindt men zich bij de 

bibliotheekruimte en heeft men direct een zicht op de keuken, de meest publieke ruimte [Figuur 29]. De 

keuken vindt haar verlengde in een grote maar besloten terras dat via een opening in de muur zicht geeft 

of het buitengebied [Figuren 30 en 31]. De meer private ruimtes, zoals de groepsruimtes [Figuur 32] en 

consultatieruimtes, bevinden zich in de hoeken van het gebouw en krijgen licht via patio’s. Er is dus een 

grote variëteit aan zowel binnen- als buitenruimtes. Daarnaast is er ook nog een extra verdieping, die 

initieel bedoeld was om het hoofdkantoor van de Maggie’s Trust te huisvesten. Deze verdieping voelt veel 

opener aan vanwege de glazen strook over de volledige omtrek die het dak een zwevende indruk geeft 

[Figuur 33]. 
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Figuur 27: plan gelijkvloers Maggie’s London 

| 1 inkom | 2 bibliotheek | 3 werkplek | 4 keuken | 5 groepsruimte | 6 consultatieruimte | 7 toilet | 
 

 
Figuur 28: plan verdieping Maggie’s London 
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Figuur 29: inkomruimte, bibliotheek en 

keuken Maggie’s London 

 
Figuur 30: keuken en terras 

Maggie’s London 

 
Figuur 31: terras Maggie’s London 

 
Figuur 32: groepsruimte Maggie’s London 

 
Figuur 33: bovenverdieping Maggie’s London 

 

4. Maggie’s Gartnavel (2011) 
OMA 

4.1 Gegevens 

Maggie’s Gartnavel opende de deuren in 2011. Het gebouw is ontworpen door het architectenbureau 

OMA en het landschapsontwerp werd verzorgd door Lily Jencks, de dochter van Maggie Keswick en 

Charles Jencks. Het Centrum is gesitueerd in Glasgow, Schotland, bij het Gartnavel Hospital, dat bestuurd 

wordt door de Greater Glasgow and Clyde Trust van de National Health Service. Maggie’s Gartnavel 

verleent haar diensten in een doelgebied van 2.500.000 inwoners in het netwerk West-Schotland.40 Het 

Centrum werd bekroond met verschillende architectuurprijzen, waaronder de RIAS Andrew Doolan Best 

Building in Scotland (2012) en de RIBA Award Scotland (2012).41 Volgende afbeeldingen geven een beeld 

van het exterieur bij het toekomen [Figuur 34], en van de meer geëxposeerde zijde [Figuur 35]. 

 
Figuur 34: exterieur noordoost Maggie’s Gartnavel 

 
Figuur 35: exterieur zuidwest Maggie’s Gartnavel 
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4.2 Concept 

Ellen van Loon, partner bij OMA, legt uit dat het ontwerpteam onmiddellijk geboeid was door het 

uitzonderlijk programma en de uitzonderlijke schaal van de opdracht: “Rem [Koolhaas, hoofd van OMA] 

was personally approached by Charles Jencks and we were quite intrigued by the programme and also by 

the size of the building. Actually it’s happened less and less that we work on smaller size buildings. What 

was also very intriguing, I think, to design: a homely environment in a clinical environment, so to speak.”42 

Ook ontwerper Richard Hollington geeft aan dat, na de recente grootschalige projecten, interessant was 

om dit ontwerp op kleine schaal af te stemmen op de gebruikers: “We looked back to a lost part of OMA’s 

history, to the Maison Bordeaux and to that specific suitedness to the user, the Maggie’s Centre is, I think, 

much closer to the spirit of those early projects. In larger building, you are unable to really respond to this 

level of intimacy.”43 Deze bezorgdheid over de gebruikers blijkt ook uit een getuigenis van Rem Koolhaas, 

hoofd van OMA, over het vooraf testen van de toegankelijkheid van de ruimtes: “What was very great is 

that we were in a position to test the thing with wheelchairs and all on the roof of a parking lot in our own 

office, so that we could be sure of our... And, you know, I’ve been never so scared to make mistakes as in 

this case. So it was a great relief when we could do that.”44  

Het doel van de architecten werd een afgezonderde wereld te creëren met een aangename sfeer: “We 

accepted the commission with eagerness. I don’t think it should be a building that challenges people to live 

better; rather it should have a direct effect on the people who use it. The space we have is great because it 

is linked to the existing hospital, but far enough away from it for us to create another world. It has both 

privacy and a central position; both sheltered and slightly exposed. The centre will have a holistic feel and 

hopefully will provide respite and comfort to people.”45 De locatie van het Centrum is een belangrijke 

factor. Het team koos ervoor om het Centrum tussen de bomen te plaatsen, waardoor een filter ontstaat 

tussen het Centrum en het ziekenhuisgebied. Dit heeft ook tot gevolg dat het Centrum minder zichtbaar 

is, maar Ellen van Loon geeft aan dat het team voor dit ontwerp bewust niet op zoek ging naar een 

iconische vormgeving: “I think it is important that a building like this is absolutely the opposite of an icon. I 

think it should be a building where the space and the quality of the space and the environment are the 

most important thing. And I think in this whole environment of hospitals, it is also a quality that the 

building is actually more invisible than visible. It’s almost like a hidden retreat in the medical 

surroundings.”46 Onderstaande collage geeft een beeld van de beoogde toegang [Figuur 38]. 

De vorm van het Centrum kwam tot stand door een combinatie van twee concepten, namelijk het 

opzoeken en omarmen van het stukje bos op de site en een aaneenschakeling van verschillende huiselijke 

ruimtes tot een vloeiend geheel: “We assumed a vague idea that there would be a capturing of nature 

and a vague idea that we would try to create a series of houses that were kind of interlocking without ever 

creating the kind of claustrophobia of a typical house.”47 Het concept komt aan de ene kant dus voort uit 

overwegingen in verband met de locatie, die aan de ene kant uitkijkt over het ziekenhuisgebied en 

Glasgow en aan de andere kant meer omsloten wordt door natuur: “The building is split roughly into two. 

The south side looks towards the city and this view is privileged over the view of the hospital. The hospital 

is not entirely shut out, but the communal parts of the building address Glasgow with the disposition of 

the units responding to the views.” 48 Aan de andere kant is het ontwerp een bewuste configuratie van 

programmaonderdelen en een vastgelegde circulatie: “The other reason the plan looks the way it does is 
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to draw you through the spaces. The rooms are connected but still defined as separate places with their 

own programmes. It is rather like a series of scenes in domesticity in which the kitchen, dining room and 

library appear in succession.”49 Onderstaande maquettes tonen het onderzoek naar de configuratie en 

beleving van de ruimtes [Figuren 36 en 37]. Volgens Laura Lee, CEO van de Maggie’s Trust, heeft deze lay-

out een positief effect op de gebruikers van het Centrum: “At Maggie’s we place a great emphasis on the 

benefits of good architecture and design and Maggie’s Gartnavel with its interconnected rooms 

encourages our visitors to explore the building in a contrast to the narrow corridors and hallways of many 

hospitals.”50 De jury van de Andrew Doolan Award prijst het Centrum ten slotte omdat het informeel en 

bescheiden is en op een zorgzame manier de mogelijkheid geeft voor privacy of bezinning in een groene 

omgeving: “The spaces feel casual but allow for privacy. The approach is about modest external 

expression, embracing a courtyard garden to generate a unique place of gentle contemplation and an 

exemplary caring environment.”51 

 
Figuur 36: maquette Maggie’s Gartnavel 

 
Figuur 37: maquette inkom Maggie’s Gartnavel 

 

 
Figuur 38: collage toegang Maggie’s Gartnavel 
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4.3 Een virtueel bezoek 

Het Centrum bestaat uit een ring van aaneengeschakelde ruimtes [Figuur 39] en neemt een oppervlakte 

van 534m² in.52 De bezoekers hebben bij aankomst een zicht op de groepsruimte [Figuur 40] en komen 

binnen in de bibliotheek. Van hieruit is de keuken, de meest publieke ruimte, direct zichtbaar en 

bereikbaar [Figuur 41]. Na de keuken volgt de werkplek [Figuur 42]. Aan de achterzijde van het gebouw 

bevinden zich ten slotte de meer private raadplegingsruimtes [Figuren 43 en 44]. In het midden van het 

Centrum bevindt zich de binnentuin. Door de glazen wanden is het mogelijk om via het binnengebied 

doorheen het hele Centrum te kijken.  

 
Figuur 39: plan Maggie’s Gartnavel 

| 1 inkom | 2 bibliotheek | 3 werkplek | 4 keuken | 5 groepsruimte | 6 consultatieruimte | 7 toilet | 

 

 
Figuur 40: inkom en groepsruimte 

Maggie’s Gartnavel 

 
Figuur 41: keuken 

Maggie’s Gartnavel 

 
Figuur 42: keuken en werkplek 

Maggie’s Gartnavel 
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Figuur 43: afsluitbare leefruimtes Maggie’s Gartnavel 

 
Figuur 44: consultatieruimte Maggie’s Gartnavel 

 

5. Maggie’s South West Wales (2011) 
Kisho Kurokawa Architect and Associates 

5.1 Gegevens 

Maggie’s South West Wales opende de deuren in 2011. Het gebouw is ontworpen door het 

architectenbureau Kisho Kurokawa Architect and Associates en de het landschapsontwerp werd verzorgd 

door Kim Wilkie. Het Centrum is gesitueerd in Swansea, Wales, bij het Singleton Hospital, dat bestuurd 

wordt door de Abertawe Bro Morgannwg University Trust van de National Health Service. Maggie’s South 

West Wales verleent haar diensten in een doelgebied van 900.000 inwoners in het netwerk Zuid-West-

Wales.53 Het Centrum werd bekroond verschillende architectuurprijzen, waaronder de RIBA Award Wales 

(2012) en de RIBA RSAW (Royal Society of Architects in Wales) Award (2012).54 Volgende afbeeldingen 

geven een beeld van het exterieur aan de zijde waar de bezoekers toekomen [Figuur 45], en aan de 

achterzijde die uitgeeft op een buitenruimte [Figuur 35]. 

 
Figuur 45: exterieur oost Maggie’s South West Wales 

 
Figuur 46: exterieur zuidwest Maggie’s South West Wales 

 

5.2 Concept 

Kisho Kurokawa werd in 2006 aangesteld voor het ontwerp van Maggie’s South West Wales. Hij overleed 

eind 2007 maar had het concept reeds uitgedacht [Figuur 47].  Maggie’s South West Wales bestaat uit een 

cirkelvormig centrum en twee gebogen vleugels die naar de ingang leiden en de buitenruimte subtiel 

afschermen [Figuur 48]: “The new Maggie’s Centre will come out of the earth and swing around with two 

arms like a rotating galaxy. One side will welcome the visitor and lead to the other side, which embraces 

nature, the trees, rocks and water. A place set apart, as she said of a garden.”55 De metafoor van een 

roterend sterrenstelsel die Kisho Kurokawa gebruikt, is niet alleen een vormelijke omschrijving maar heeft 
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ook een symbolische betekenis als het centrum van energie: “a cosmic whirlpool, a strong symbol of life, 

with everlasting forces swirling around the centre”56. Deze symboliek is een onderdeel van Kisho 

Kurokawa’s oosterse filosofie, een interesse die hij deelde met Maggie en absoluut wou verwerken in dit 

ontwerp: “The two themes – a link towards universe and a link between east and west – which Maggie 

and I sympathized are reflected in this design. I trust that she will like it.”57 

Debbie Horrigan, hoofd van Maggie’s South West Wales, praat vol lof over de organische architectuur, de 

atmosfeer en het effect hiervan op de bezoekers: “As you walk through the doors, you feel almost cuddled 

or hugged by the Centre. It’s this lovely round building, it’s just so comforting.”58, “The building is 

absolutely fantastic. There’s an air of calm and it’s light and airy. You can see people visibly relax when 

they come through the door.”59, “There’s a sense of calm even when it is busy around the kitchen table.”60 

 
Figuur 47: ontwerpschets Maggie’s South West Wales 

 
Figuur 48: maquette Maggie’s South West Wales 

 

5.3 Een virtueel bezoek 

Het Centrum heeft twee verdiepingen [Figuren 49 en 50] en neemt een oppervlakte van 302m² in.61 

Bezoekers komen binnen in de centrale ruimte waar zich de keuken bevindt en aanpalend de 

bibliotheekruimte [Figuur 51]. In de zijvleugels van het gebouw bevinden zich een consultatieruimte en 

groepsruimtes die zenitaal licht krijgen via een lichtstrook in het dak [Figuur 52]. In de centrale ruimte 

bevindt zich een ronde opening in het dak die licht tot in de keuken brengt [Figuur 53]. Vanuit deze ruimte 

gaat een trap omhoog naar een mezzanineverdieping met een uitkijkplatform [Figuur 54], de werkruimte 

[Figuur 55] en een bijkomende consultatieruimte. 
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Figuur 49: plan gelijkvloers Maggie’s South West Wales 

 
Figuur 50: plan verdieping Maggie’s South West Wales 

| 1 inkom | 2 bibliotheek | 3 werkplek | 4 keuken | 5 groepsruimte | 6 consultatieruimte | 7 toilet | 

 

 
Figuur 51: inkom, keuken en bibliotheek 

Maggie’s South West Wales 

 
Figuur 52: groepsruimte 

Maggie’s South West 
Wales 

 
Figuur 53: daklicht 

Maggie’s South West 
Wales 

 
Figuur 54: mezzanine Maggie’s South West Wales 

 
Figuur 55: werkplek Maggie’s South West Wales 

 





ontwerpersperspectief | 33  

 

4| ontwerpersperspectief 
 

 

Cruciaal in de omzetting van ontwerpopgave naar een succesvol Maggie’s Centre is de rol van de 

architect. Daarom onderzoekt dit hoofdstuk hoe architecten nu precies een Maggie’s Centre ontwerpen. 

Hierbij wordt aandacht besteed aan het ontwerpproces op zich, de intenties van de ontwerper en waar 

deze vandaan komen, alsook de concrete ruimtelijke aspecten waarmee de ontwerper probeert in te 

spelen op de noden van de gebruikers. 

Er werden interviews afgenomen met vijf architecten uit de ontwerpteams van de hierboven besproken 

Centra. Voor Maggie’s Dundee was dit Doug Reid, senior partner van James F Stephen Architects, het 

lokale architectenbureau dat samenwerkte met Gehry Partners. Er werd helaas niemand van het bureau 

van Frank Gehry zelf bereid gevonden om een interview te geven. Voor Maggie’s Fife was de 

contactpersoon Tiago Correia, destijds projectarchitect voor dit ontwerp bij Zaha Hadid Architects. De 

informatie over Maggie’s London werd verstrekt door Ivan Harbour, senior director bij Rogers Stirk 

Harbour + Partners en verantwoordelijke voor dit project. Het ontwerp voor Maggie’s South West Wales 

werd verduidelijkt door Phil Obayda, projectarchitect bij Kisho Kurokawa Architect and Associates. Ellen 

van Loon, partner bij OMA, vertegenwoordigde ten slotte het ontwerpteam van Maggie’s Gartnavel. 

Het interview met Doug Reid was het enige dat live plaatsvond in het Maggie’s Centre zelf, tijdens het 

veldwerk voor het onderzoek naar het gebruikersperspectief dat later aan bod komt. De andere 

interviews werden telefonisch of via skype afgenomen. Een telefonisch interview heeft heel wat nadelen, 

zeker wat het bespreken van ruimtelijke aspecten betreft, maar gaf wel de mogelijkheid om architecten 

op andere continenten te bereiken. 

De interviews zijn gebaseerd op open vragen en zijn vrij gestructureerd om alle beoogde thema’s aan bod 

te laten komen. Het interview opent met een algemene vraag over de visie van de ontwerper in kwestie 

op het concept ‘healing environment’. Vervolgens wordt er naar het verloop van het ontwerpproces 

gepeild. Daarna wordt gevraagd het ontwerp zelf te verduidelijken. De vragen zoomen in van de 

omgeving naar de architectuur van het Centrum zelf. Ten slotte volgen nog enkele beschouwingen over 

de succesfactoren van de Maggie’s Centres. 

In dit hoofdstuk wordt een thematisch verslag gegeven van de interviews. Dit wil zeggen dat de vragen 

niet exact overlopen worden zoals ze in het interview aan bod kwamen, maar dat de input van 

verschillende vragen gecombineerd wordt tot een aantal thema’s. Hierbij speelt ook de indirecte 

informatie zoals woordkeuze een belangrijke rol. Verder worden de antwoorden van de verschillende 

architecten samen besproken, om gelijkenissen en verschillen te ontdekken. 

De informatie die naar voren komt uit de interviews wordt niet alleen gebruikt om een antwoord te geven 

op de vragen ‘hoe ontwerpen architecten een Maggie’s Centre?’ en ‘hoe zien ontwerpers de rol van 

architectuur in de werking van een Maggie’s Centre?’, maar vormt ook de input voor het onderzoek naar 

het gebruikersperspectief. Thema’s zoals de beoogde atmosfeer en concrete architecturale ingrepen 

zullen later ter discussie aan de gebruikers worden voorgelegd om de relatie tussen ontwerpintentie en 

gebruikerservaring te onderzoeken.  
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1. Aanvangspunt  
Wat betekent het concept ‘healing environment’ voor de ontwerpers?  

1.1 Aanvankelijke bekendheid met het concept 

Het was voor alle gecontacteerde ontwerpteams de eerste keer dat ze een dergelijke opdracht 

voorgeschoteld kregen. Het ontwerpen van een ‘healing environment’ kan beschouwd worden als de 

eigenlijke ontwerpopgave voor de architecten. Sommigen hadden reeds gehoord van het concept zonder 

de term te kennen: “I was familiar with the concept, but not necessarily with the phrase ‘healing 

environment’”. Anderen hadden al van de uitdrukking gehoord, maar hadden geen goed beeld van de 

inhoud: “I had heard of the concept, although I have to say I don’t think I really understood what it 

meant”. Maar geen van hen had reeds op een ruimtelijke manier over ‘healing environment’ nagedacht. 

Volgens het OMA-ontwerpteam hoeft dit niet noodzakelijk een probleem te zijn, omdat het voor een 

architect een normaal proces is om telkens weer na te denken over de omgeving die gecreëerd wordt: 

“‘healing environment’ is in die zin niet anders dan andere ‘environments’”. 

Het valt te verwachten dat de rol van de opdrachtgever relatief groter wordt indien de ontwerpers bij 

aanvang geen kennis hebben van het concept, omdat de ontwerpers dan sterker afhangen van de 

gekregen input, waarover later meer. Aan de andere kant geeft het de ontwerpers de mogelijkheid om 

een volledige eigen en doordachte interpretatie van het concept te ontwikkelen. 

 

1.2 Eigen interpretatie van ‘healing environment’ 

Van zodra de ontwerpers in aanraking kwamen met de term ‘healing environment’, hebben ze dus een 

eigen interpretatie ontwikkeld. Het is een persoonlijke benadering die blijkt geeft van hun motieven en 

die ontwikkeld kan worden tot een bepaald concept. Het gaat hier dus over een eerste positionering ten 

opzichte van de ontwerpopgave. 

Het OMA-ontwerpteam stelde zichzelf de vraag “waar zou je als kankerpatiënt het meest behoefte aan 

hebben aan een omgeving?”, en formuleerde volgend antwoord: “mensen die onder behandeling zijn, 

hebben het meest behoefte aan een omgeving waar ze kunnen relaxen”, een omgeving “waar je een goed 

gevoel krijgt, alsof je thuis bent”. Hun reactie is dus om een zo positief mogelijke, prettige omgeving te 

creëren, wat leidt tot het concept van “een hele grote huiskamer”. 

Het ontwerpteam van Kisho Kurokawa legt de nadruk op de individuele ervaring: “it was all about the 

individual”, “you heal at your own pace”. Dit individualisme moet vertaald worden in de architectuur. 

Hierachter schuilt een Japanse filosofie: “each life is special and each life is a universe”. Het is belangrijk 

dat het individu zijn eigen plaats in de ruimte kan vinden: “find your own corners and feel at home”. 

“Giving the individual the ability to make themselves at home within the space” wordt het doel, omdat dit 

een vereiste is om te kunnen ontspannen en de gedachten te kunnen controleren: “to either focus their 

thoughts or to allow themselves to think about whatever they want to think about”. 

Ook het Rogers Strik Harbour-team beklemtoont dat ruimte individueel ervaren wordt. Ze leggen een 

grote verantwoordelijkheid bij architectuur: “The principal role of architecture is about creating 

environments that inspire and that make an individual feel comfortable about themselves and about what 

they’re doing”. Meer zelfs, architectuur heeft op die manier een indirecte invloed op het welzijn van haar 

gebruikers: “Architecture is part of a process of making an individual feel comfortable and therefore aiding 

the healing process”. 

Het bureau van Zaha Hadid hanteert een fenomenologische benadering van architectuur: “I’m a deep 

believer in phenomenology: environment does have a significant impact on your experience of space and 

also on the emotions that you feel”. Volgens deze theorie heeft een omgeving een verantwoordelijkheid 

over het welzijnsgevoel van mensen. “It can be a main responsible in actually making things easier, better, 

and making you feel better, because you’re surrounded by a better atmosphere”. Het team zag de 
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opdracht dan ook als een uitgelezen kans om aan te tonen dat een omgeving mensen goed kan doen 

voelen: “a great opportunity to make people feel better”. 

Het lokale architectenbureau dat samenwerkte met Frank Gehry legt de nadruk op de zintuigelijke 

beleving van ruimte: “the role of architecture is to heighten the senses and actually uplift”. Deze ‘uplift’ 

kan volgens hen zowel een emotionele als een spirituele ervaring zijn. Belangrijk hiervoor is om een 

architectuur te creëren die aansluit bij de menselijke noden, schaal en zintuigen, met andere woorden: 

“to humanise spaces”, “to get people a positive and proactive response from the architecture that actually 

makes them feel better”. Het gemeenschappelijke thema is dus duidelijk een omgeving waarin mensen 

zich goed voelen, “[architecture] can leave a very positive mark on the mind”. 

 

1.3 Beeld van de gebruiker 

Essentieel in de interpretatie van ‘healing environment’ is de voorstelling die ontwerpers hebben van de 

gebruiker. Voor wie wordt er ontworpen en dus op wie is de invulling van het concept ‘healing 

environment’ van toepassing? 

Zoals uit de persoonlijke interpretatie van het concept al naar voren kwam, leggen de meeste ontwerpers 

de nadruk op het individu. Meestal wordt de gebruiker ingevuld met ‘de patiënt’, een term die 

kwantitatief zeer hoog scoort in de interviews: “patiënt”, “kankerpatiënt”, “zieke mensen”, “mensen die 

onder behandeling zijn in een ziekenhuis en chemotherapie krijgen”, “people who are undergoing 

treatment for cancer”, “people who came from the hospital”, “patients, particularly chemo patients”. Het 

lijkt dus alsof de ontwerpers zich een extreem negatieve situatie inbeelden, een probleemsituatie waarop 

zij kunnen inspelen en waarin ze het grootste verschil kunnen maken. Een andere verklaring kan zijn dat 

de ontwerpers zich voornamelijk baseerden op de getuigenis van Maggie Keswick Jencks, die de 

problematische situatie van mensen met kanker aankaart. Bovendien was ze voor de meeste ontwerpers 

een persoonlijke kennis was, wat de affiniteit vergroot. 

De meeste ontwerpers nuanceren dit beeld van de gebruiker door af en toe te verwijzen naar de 

familieleden van mensen met kanker: “being them the patient or the family”, “the patients or their 

relatives” of “people who’ve suffered some form of connection with cancer”. De laatste term zou 

eventueel ook kunnen slaan op mensen die kanker gehad hebben, maar deze gebruikersgroep werd 

nergens specifiek vermeld. 

Slechts één van de ontwerpers wees expliciet op de grote variëteit aan gebruikers, zelfs binnen deze 

zogenoemde groep ‘patiënten’, door te wijzen op de conflictsituatie die kan ontstaan tussen “people that 

are a bit more lively”, bijvoorbeeld kennissen die een vrolijke samenkomst houden in de keuken, en 

“someone coming in here feeling really low”, bijvoorbeeld iemand die voor de eerste keer het Centrum 

binnenkomt. Hierover volgt later meer. 

Opvallend is dat geen enkele ontwerper de vrijwilligers, de therapeuten of het management van de 

Centra vermeldde. Eerder uitzonderlijk werd er iets meer gezegd over de kantoorruimte, een functionele 

benadering dus. Op de vraag waarom de mensen die in het Centrum werken niet mee worden 

opgenomen in het beeld van de gebruikersgroep, suggereerde een van de architecten dat het een kwestie 

van aantallen is: “you look at the majority, that’s just a natural reaction”. De groep mensen die diensten 

verleent in het Centrum is uiteraard kleiner dan de groep mensen die er gebruik van maakt, maar aan de 

andere kant zijn het net deze mensen die de langste periode in het Centrum doorbrengen. Men kan 

uiteraard aannemen dat de mensen die in het Centrum werken dezelfde positieve effecten van de ruimte 

ervaren als de andere gebruikers, maar een eenzijdig beeld van de gebruiker kan ook een hypotheek 

leggen op de goede werking van het Centrum. 
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2. Ontwerpproces 
Hoe verliep het ontwerpproces en waarin was het bijzonder? 

2.1 Ontvangen informatie 

Aan het begin van het ontwerpproces ontvangen de architecten de ontwerpopdracht of ‘brief’. Zoals 

eerder besproken is de ‘Architectural Brief’ een uitzonderlijk kort document: “I’ve never seen a brief on 

one and a half sides of A4”. Het document bevat een opsomming van de ruimtes die nodig zijn in het 

Centrum en focust hierbij vooral op de atmosfeer van de ruimte, “more that aspirational feeling and 

understanding of what it needed to do”, in plaats van een lijst met technische eisen op te stellen zoals in 

de meeste opdrachten het geval is. “The brief indicated the type of rooms and an idea of the kind of sizes”. 

“The words were basically describing what they felt the spaces they wanted to create should feel like, 

describing the nature of the place”. De ontwerpers konden zich goed vinden in deze gang van zaken. Het 

aanbrengen van een gestructureerde visie zonder technische details heeft een grote invloed op het 

ontwerpproces, omdat de ruimtelijke vertaling nog helemaal open ligt: “Er werd enorm veel vrijheid 

gegeven om te interpreteren hoe je met het programma omgaat in ruimtelijke zin”. Deze vrijheid 

stimuleert de ontwerpers dus om op zoek te gaan naar hun persoonlijke interpretatie en geeft, samen 

met de verscheidenheid van de sites, aanleiding tot een grote diversiteit aan Centra. 

Verder is het ook interessant om te onderzoeken welke informatie aangebracht wordt naast of 

begeleidend bij de ‘Architectural Brief’ en hoe de architecten daarmee omgaan. Welk deel van de 

informatie blijft hen bij en hoe wordt uit deze informatie een visie gedistilleerd? 

Allereerst pikken de ontwerpers snel het idee op dat de omgeving van het Maggie’s Centrum heel 

verschillend moet zijn dan de omgeving van het ziekenhuis. “Maggie’s were very distinct in saying that 

what they were providing was the antithesis of the environments of a typical large-scale hospital.” Volgens 

een van de architecten startte het hele idee van Maggie’s als een omkering van de huidige medische 

omgeving: “what happens in a hospital and how can we make the process different”. De term ‘niet-

institutioneel’ werd meerdere keren gebruikt. Mogelijk zijn ontwerpers sneller geneigd om deze wens van 

de opdrachtgever over te nemen indien zowel ontwerpers als opdrachtgever een vernieuwende stelling 

willen innemen. De wens om iets vernieuwends te doen vindt bovendien een goede voedingsbodem in 

een situatie die door veel mensen negatief ervaren wordt. 

De algemene visie dat mensen zich goed moeten voelen in het Centrum wordt gemakkelijk overgenomen 

door de ontwerpers. Een van de architecten omschreef Maggie’s Centres als “very conveniently placed 

locations where people can go, they can relax, they can talk about their experience with cancer”. Zich 

ontspannen wordt vaak vermeld: “calming and relaxing and homely”. Het team van Zaha Hadid legt de lat 

zelfs hoger en wil met hun architectuur de ondersteuning die de Maggie’s Centres bieden versterken: 

“provide a holistic support for this time of their lives”. Verder werd deze algemene visie ingekleurd door 

specifieke concepten zoals de metafoor van een huis, “the idea of a Maggie’s Centre feeling like a house”, 

en het concept van een haardvuur waarrond mensen kunnen samenkomen: “the concept of a fireplace 

being a place that encourages social interaction”. Deze concepten zijn een goede basis om een ontwerp 

verder uit te werken. 

Het is opvallend dat de meeste ontwerpers verwijzen naar het specifieke feit dat veel mensen er grote 

moeite mee kunnen hebben om het Maggie’s Centre voor de eerste keer daadwerkelijk te bezoeken: 

“entering the building for the first time might be often off putting people”. Maggie’s heeft dit de 

ontwerpers met klemtoon bijgebracht, “they said: “Some people will have many attempts to walk to the 

front door.””, zelfs met concrete voorbeelden: “they described to me a young lad whose mother had 

cancer […] and he came to the door about ten times before coming in”. Ook het feit dat Maggie’s mensen 

bij het binnenkomen direct een kop thee aanbiedt, werd door veel ontwerpers aangehaald. Statements 

als deze blijven dus duidelijk hangen: “it’s a statement about what they are as an organisation”. Het 

overbrengen van het gangbare beleid van de organisatie is een zeer belangrijke factor om tot een 
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ontwerp te komen dat kan functioneren volgens de wens van de opdrachtgever. Omdat Maggie’s het 

gebruikersperspectief duidelijk lijkt over te brengen, zijn de ontwerpers in staat van deze problematiek 

een programmapunt te maken: “encourage people to come in here and feel quite comfortable”. 

Een ontwerpprobleem zou echter geen probleem zijn als het niet moeilijk te omschrijven was en geen 

inherente tegenstellingen bevatte.1 Een van de ontwerpers duidt op de tegenspraak tussen de openheid 

die nodig is om mensen uit te nodigen om binnen te komen en de geslotenheid die nodig is opdat mensen 

zich veilig genoeg voelen voor intieme gesprekken: “You want to be as open as possible, so that everybody 

who needs and wants to come in can come in and feel welcome. Nevertheless you have to also 

accommodate for the fact that some of these moments are some of  people’s hardest moments in their 

lives and they need the privacy and the protection to actually be able to react and respond and even open 

up to somebody else”. Deze nuancering die de ontwerper aanbrengt, lijkt enkel mogelijk te zijn dankzij 

een goed begrip van het gebruikersperspectief, wat waarschijnlijk het resultaat is van een goede 

communicatie met de opdrachtgever. 

 

2.2 Ontwerpaanpak 

Na het ontvangen van de ontwerpopdracht start het ontwerpproces. In de initiële fase gaan de 

ontwerpers op zoek naar de juiste aanpak voor de ontwerpopgave. Die kan gebaseerd zijn op onderzoek 

van projecten met een gelijkaardig programma of louter op de eigen intuïtie. 

De meeste ontwerpers hanteerden, toch zeker aanvankelijk, hun standaardaanpak: “we first approached 

it like any other project”. Deze steunt voornamelijk op de eigen intuïtie: “we zijn in eerste instantie met 

onze eigen interpretatie begonnen”. Het lokale architectenbureau in Dundee vond aanknopingspunten bij 

de kerken die ze ontwerpen, “there’s many similarities from some of the spaces that we design for 

religious purposes”, maar mogelijk heeft deze achtergrond weinig tot geen invloed gehad op het ontwerp, 

omdat het bureau van Frank Gehry de ontwikkeling van het concept op zich nam en het lokale bureau 

voornamelijk instond voor de bouwtechnische uitvoering. Vaak komt de intuïtie ook voort uit relevante 

persoonlijke ervaringen of interpretaties van de ervaringen van kennissen, bijvoorbeeld: “veel patiënten 

die ik ken zijn eigenlijk altijd het liefst thuis”. In het geval van Maggie’s London kenden de architecten ook 

de site goed, “we know the site very well because it wasn’t very far from our office”, wat de affiniteit 

vergroot. 

Voor sommige ontwerpers veranderde de aanpak radicaal na een bezoek aan de reeds gerealiseerde 

Maggie’s Centres: “But then I flew from Japan to the UK and within two days or one day I went and saw 

four Maggie’s Centres in operation”. De confrontatie met een Centrum in werking kan tot veel inzichten 

leiden: “I learned a lot from [the one in Edinburgh], watching how people use the space, watching the 

interaction between people”. Voor het OMA-ontwerpteam was een bezoek aan een bestaand Centrum 

dan weer helemaal geen prioriteit, aangezien ze vanuit hun eigen interpretatie wilden werken: “daarna 

zijn we pas gaan kijken naar andere Maggie’s Centres, het is meer een referentie-achtergrond”. Het team 

van Zaha Hadid bestudeerde naast de bestaande Centra ook een paar gelijkaardige Amerikaanse 

organisaties, wat getuigt van een grondige, brede onderzoeksaanpak, mogelijk omdat het aantal 

voltooide Centra destijds zeer beperkt was. 

De meeste ontwerpers vermeldden met klemtoon de expertise van Maggie’s, die een belangrijke input 

leverde: “the most important part was actually guided by the client”. Geen van de gecontacteerde 

ontwerpbureaus werkte samen met ervaringsdeskundigen, ze ontvingen enkel advies van de Maggie’s 

Trust. Nochtans hadden ze daarnaast ook verschillende soorten deskundigen kunnen raadplegen: 

ontwerpers met relevante ervaring, toekomstige gebruikers of personen in een gelijkaardige situatie, of 

mensen uit de gezondheidssector buiten de organisatie van de Maggie’s Centres. Mogelijk vonden de 

                                                           
1
 Rittel en Webber omschrijven ontwerpopdrachten als ‘wicked problems’, zie: Horst RITTEL & Melvin M. WEBBER, 

“Dilemmas in a general theory of planning”, Policy Sciences, 1973, vol.4, nr.2, pp.158-167 
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ontwerpers het niet nodig om ervaringsdeskundigen te contacteren omdat de Maggie’s Trust zelf de 

noden van de gebruikers goed communiceert, ofwel kwam deze optie niet bij hen op omdat ze deze 

onderzoeksaanpak gewoonlijk niet gebruiken. De reden is onduidelijk. Eén van de ontwerpers geeft aan 

dat het niet raadplegen van mensen uit de gezondheidszorg een bewuste keuze was: “It was our 

understanding, and our understanding with Maggie’s. We didn’t speak to any so-called expert, and 

certainly not hospital design experts”. Het weigeren om te praten met architecten die ervaring hebben in 

de medische sector ligt in lijn de wens om zich af te zetten tegen het standaard ziekenhuis. 

 

2.3 Ontwerpmedia 

De meeste ontwerpers gebruiken de ontwerpmedia die ze voor andere ontwerpen ook aanwenden. Dit 

zijn voornamelijk maquettes, digitale 3D-modellen en schetsen. De voorkeur voor het meest gebruikte 

medium hangt af van de gewoontes van het bureau. 

Voor het bureau van Zaha Hadid waren maquettes het belangrijkste ontwerpmedium: “Every day I did my 

little cardboard models”. Voor het bureau van Frank Gehry was dit de basis voor een digitaal 3D-model 

dat plannen en doorsnedes kon genereren. Maquettes werden over het algemeen gewaardeerd vanwege 

de vele voordelen, waaronder een gevoel van schaal: “if the people feel the right proportion to the space 

itself”. Bovendien is een maquette ook het ideale medium om met de opdrachtgever te communiceren 

“let the client understand the relationship of the spaces”. 

Schetsen werden voornamelijk gebruikt om een impressie te geven van de ruimte: “sketches about 

feelings of place”, “de beleving van de aaneenschakeling van ruimtes”, “de beleving van de ruimtes met de 

omgeving”. Ze werden eerder gebruikt als ontwerptool voor de architect zelf dan als presentatiemiddel. 

De rol van digitale 3D-modellen verschilt van bureau tot bureau. Het ontwerpteam van Richard Rogers 

maakte slechts enkele 3D-renders als presentatiebeelden tegen het einde van het proces, “after the 

building was designed”. Dit strookt nochtans niet met de ontwerpmethode die ze gewoonlijk hanteren. 

Het feit dat ze geen noodzaak voelden om 3D-renders te maken was een gevolg van de uitzonderlijke 

opdracht en samenwerking: “it was about the power of trust, not the power of image”. 

 

2.4 Samenwerking met de Maggie’s Trust 

Voor de ontwerpers was het de samenwerking met de mensen van de Maggie’s Trust die het 

ontwerpproces uitzonderlijk maakte. Volgens het OMA-team was er een positieve dynamiek bij alle 

betrokken partijen: “het gevoel dat iedereen werkte voor het goede doel”. De meeste architecten doneren 

namelijk hun ereloon aan Maggie’s, wat getuigt van een grote toewijding. 

Naar de normen van de gecontacteerde ontwerpers waren er veel meetings met de opdrachtgever, die 

speciaal hiervoor een ‘Architectural Committee’ had samengesteld. Op de meetings stelden de 

architecten hun ontwerp voor zodat het Architecturaal Comité van Maggie’s het ontwerp kon opvolgen 

en bijsturen: “I presented to a wider audience within Maggie’s and they made comments about certain 

materials or certain spaces”. Alle ontwerpers vermeldden de positieve feedback die ze hierbij kregen. 

“Maggie’s accepted it with open arms, I don’t think anyone really questioned”. De architecten 

ondervonden weinig tegenwerking, het was vooral een samenwerking met de opdrachtgever: “taking the 

architect not as a servant for the client but as a collaborator with the client”. Maggie’s erkent de 

waardevolle inbreng van architecten en heeft een groot vertrouwen in hun capaciteit om een ruimtelijke 

vertaling te geven aan het gevraagde programma. Op die manier ontstaat een constructief proces: “the 

good thing about Maggie’s is that you get quite an open and honest response”, ”you get constructive 

advice”. 

De discussies die gevoerd werden gingen hoofdzakelijk over de interpretatie van de ontwerpopdracht, 

“discussing what the brief was about”, en over de werking van het Centrum, “conversations of what the 
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Centre should be and what it should serve”. Er moet een overeenkomst gevonden worden tussen het door 

de architect voorgestelde en het door de opdrachtgever beoogde programma: “Laura Lee and her 

colleagues looked at how will it work in practice”. Sommige architecten beseffen dat het naast het 

proberen overtuigen van de opdrachtgever ook belangrijk is om zowel de expertise als de noden van de 

opdrachtgever te erkennen: “Also the important thing is to listen, because sometimes you might think you 

have the right answer, but you need to know what their real needs and concerns are. Because in the end 

it’s their building, so you want to make sure that it serves their purposes”. 

Het valt te overwegen dat ook de persoonlijke band van de meeste ontwerpers met Maggie Keswick en 

Charles Jencks een invloed heeft op de samenwerking: “these Centres, particularly the first ones, were 

done by close friends”. Als initieel contact wordt vaak een meeting met Charles Jencks vermeld. Het lijkt 

erop dat hij de mogelijke ontwerpers naar voren schuift.2 Vanuit het perspectief van de opdrachtgever is 

het interessant om de mogelijke ontwerpers te kennen om diegene die best geschikt is voor de opdracht 

eruit te kiezen. Mogelijk wordt, van de kant van de ontwerpers, de opdracht behalve een interessante 

uitdaging ook als een vriendendienst gezien: “it would be an informally, friendly collaboration”. De 

persoonlijke band met Maggie wordt alleszins door veel ontwerpteams aangehaald: “this process was all 

charged from the beginning from a sort of personal relationship that was quite important”. Het resultaat 

is dat de architecten die aan het hoofd staan van het bureau zich zeer betrokken voelen bij het ontwerp, 

terwijl ze bij andere projecten meer verantwoordelijkheid doorschuiven naar de ontwerpteams: “[Kisho 

Kurokawa] was involved in every project which went through the office, but he would certainly never give 

it as much attention as he did to the Maggie’s Centre. And it’s maybe because he knew Maggie Jencks, he 

knew Charles Jencks”. Maggie wordt aangehaald als inspiratiebron, “Maggie Jencks was the specific 

inspiration for Frank Gehry”, en als virtuele opdrachtgever wiens goedkeuring verkregen moet worden: 

“this is maybe the 26th concept that Frank Gehry had, we found out that he was a great personal friend of 

Maggie Jencks and there’s a lot of emotions attached that developed the design concept”. 

 

3. Omgeving 
Hoe werd de relatie met de bestaande ziekenhuisomgeving vormgegeven? 

3.1 Afwijzing versus aanvulling van het ziekenhuis 

De Maggie’s Centres bevinden zich allemaal op het grondgebied van de grote National Health Care 

ziekenhuizen. De ontwerpers hebben een hoofdzakelijk negatief beeld van deze ziekenhuizen: van 

“ziekenhuizen hebben niet echt een prettige atmosfeer”, over “that’s very much the industrial face, the 

clinical face of medicine”, tot “it’s the machine of healing: a cold interface, a machine where patients enter 

on one side and get healed and exit on the other door”. Het ziekenhuis wordt omschreven als “rectilinear 

wards, long corridors, flat ceilings”, “clinical”, “it smells of a hospital”, “minimized, compressed, dark, with 

artificial light”, “constrained”, “modular”, “uninspiring”, en “closed”, allemaal termen met een duidelijk 

negatieve connotatie. 

Zoals eerder vermeld willen de meeste ontwerpers een meer geschikte omgeving creëren die zich 

differentieert van de omgeving van het traditionele ziekenhuis: “it tends to humanise spaces and have a 

more positive effect on people”. De verwoording voor de relatie tussen beide instellingen verschilt. Voor 

sommige teams is het Maggie’s Centre eerder een verschil dan een afwijzing: “it was never an opposition, 

it was something different”, “they have different environments”, “contrasting elements with the hospital”. 

                                                           
2
 Dit is niet echt duidelijk op te maken uit de interviews maar wordt bevestigd door andere bronnen, zoals Ellen van Loon: 

“Rem was personally approached by Charles Jencks” in een interview bij de opening van Maggie’s Gartnavel, zie: VAN 
LOON, Ellen, interview door Kelly Minner: Maggie’s Gartnavel OMA, 3 oktober 2011, www.archdaily.com/173727/video-
maggie-gartnaval-by-oma/. Ook het feit dat Charles Jencks aangeeft bij de aanwerving van de ontwerpers aanwezig te zijn 
en zich daarna eerder terug te trekken, kan een teken zijn dat hun persoonlijke band de aanleiding vormt voor een 
samenwerking: “I come in from time to time when we have problems and I’m on the initial interviews and the beginning of 
the process”, in: Charles JENCKS, interview door Nele Byns & Valerie Van der Linden, 17 december 2012 

http://www.archdaily.com/173727/video-maggie-gartnaval-by-oma/
http://www.archdaily.com/173727/video-maggie-gartnaval-by-oma/
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Maar voor de meesten moet het Maggie’s Centre letterlijk een tegenstelling zijn: “precies het 

tegenovergestelde te doen”, “een absoluut contrasterende atmosfeer, de ervaring is het 

tegenovergestelde van de ervaring van het bezoek aan een ziekenhuis”, “this is the exact opposite”. Ze 

willen allen een alternatief bieden voor de architectuur van het traditionele ziekenhuis, maar ook voor de 

atmosfeer en de werking. In het ziekenhuis worden mensen functioneel behandeld, als patiënt: “waarbij 

je nummer 3385 bent en voor behandeling A komt”. De efficiënte maar onpersoonlijke werking van het 

traditionele ziekenhuis zorgt dus voor een objectivering van haar bezoekers. Mensen voelen zich meer 

ontspannen in een aangename omgeving waar ze als persoon benaderd worden, een essentieel aspect 

van de werking van een Maggie’s Centre: “they’re not governed by strict rules as you have in a hospital”. 

In het Maggie’s Centre wordt niemand verteld wat hij of zij zal ondergaan, de keuze ligt bij de persoon 

zelf. Ruimtelijk zal dit onder andere vertaald worden in het afwezig zijn van een receptie. 

Toch is het noodzakelijk dat er een relatie tussen ziekenhuis en Maggie’s Centre vormgegeven wordt, 

aangezien veel mensen net na een ziekenhuisbezoek naar het Maggie’s Centre komen. Dit is dan ook de 

voornaamste reden waarom de Centra zo dicht bij de grote ziekenhuizen gepositioneerd zijn. In dit licht 

kunnen we de relatie met het ziekenhuis dus zien als een aanvulling, wat door sommige ontwerpers ook 

aangehaald wordt: “it’s a complement, a differentiated space where people can go”. Voor sommige 

ontwerpers zijn de twee entiteiten volledig onafhankelijk van elkaar: “Het ziekenhuis heeft zijn eigen 

ruimtes. Het Centrum is een extra bovenop de functies die in de ziekenhuizen al voorhanden zijn.” Een 

andere architect duidde net op de positieve samenwerking met het ziekenhuis: “the hospital was 

extremely cooperative, it was a great partnership”, omdat de ziekenhuizen net vragen om een voorziening 

als de Maggie’s Centres om hun ontoereikende dienstverlening aan te vullen: “it gives them a new facet, 

one more service that they can provide to people”. De verschillende functies maken dat het Maggie’s 

Centre en het ziekenhuis eigenlijk amper te vergelijken zijn: “they work together but they try to be 

different in the way they operate”. Volgens de ontwerpers zijn beide noodzakelijk vanwege hun 

programma: “niet qua functie afwijzend maar meer complementair”. 

Daarom gaan de meeste ontwerpers op zoek naar een evenwicht tussen afwijzing en aanvulling. Ze 

proberen een eigen omgeving te creëren die nodig is voor een eigen atmosfeer, maar snijden het 

Centrum niet volledig af van het ziekenhuis: “it has a relationship with, through the landscape and the 

design beyond the boundary to make the two sit comfortably with each other”. Toch willen de ontwerpers 

een zekere afstand bewaren: “integrate the Centre into the hospital without making a literal connection 

between them two”. De meeste architecten kiezen ervoor om de visuele connectie te verbreken wanneer 

de mensen het Centrum zijn binnengekomen: “inside the Centre you’re within a very enclosed landscape 

of its own”, zeker voor de raadplegingsruimtes: “de individuele, besloten ruimtes liggen wegkijkend van 

het ziekenhuis” [Figuur 56]. Naast het bewust lokaliseren van ruimtes kan ook het hoger positioneren van 

de ramen een oplossing zijn: “once you stand up, you’re aware of the hospital, but when you’re sitting 

down it’s just shut off” [Figuur 57]. Deze ingrepen zijn voornamelijk gedaan omdat de visuele connectie 

mensen herinnert aan de ziekenhuisomgeving, wat het creëren van een andere atmosfeer bemoeilijkt: 

“try to get you away from the institutional background, so a visual reminder is not a great thing”, “we 

were able to have some kind of a disconnection from the hospital, once you’re inside it’s not a bad idea to 

separate it”, “qua zicht het ziekenhuis de rug toegekeerd, vanwege de atmosfeer”. 
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Figuur 56: axonometrie Maggie’s Gartnavel 

groepering van intieme ruimtes aan de achterzijde 

 
Figuur 57: consultatieruimte Maggie’s Dundee 

visuele afscherming dankzij hoge ramen 

 

3.2 Relatie met het landschap 

De bestudeerde Centra zijn gesitueerd in zeer uiteenlopende en vaak onaantrekkelijke omgevingen. Wel 

maken ze allemaal gebruik van het natuurlijke of vormgegeven landschap als rustpunt of bemiddeling 

tussen het ziekenhuis en het Maggie’s Centre. 

De Centra in Dundee en South West Wales hebben het voordeel van een mooie locatie, “which is 

predominantly green and soft”, zodat de ontwerpers konden gebruikmaken van het uitzicht: “enjoy the 

elevated views”. Het bureau van Kisho Kurokawa oriënteerde het gebouw naar de natuur, “so that it 

mainly focused towards the nearby trees and forest” door kleine ramen op ooghoogte te voorzien die een 

bepaald zicht kadreren: “small vignettes of the landscape”. Voor het centrum in Dundee werd later een 

landschapstuin ontworpen door Arabella Lennox-Boyd. De positieve effecten van de natuur worden door 

Maggie’s erkend en vormen een inherent deel van de omgeving die de organisatie wil aanbieden: 

“somebody who wants to get a little bit of respite coming out of the industrial part of the hospital, they 

can walk into a very organic space”. 

De Centra in London, Fife en Gartnavel hadden te kampen met een minder aangename omgeving. De 

ontwerpers moesten op zoek gaan naar de potentiële kwaliteiten van de site om het Maggie’s Centre van 

een gepaste omgeving te voorzien. De gemeenschappelijke aanpak was om zich te oriënteren op de 

natuur. De ontwerpteams van Maggie’s London en Maggie’s Fife spreken letterlijk over het beschermen 

van het Centrum tegen de negatieve invloeden van de bestaande omgeving. 

Het Centrum in London bevindt zich als enige in een zeer stedelijke omgeving. Aan de ene kant moest het 

Centrum afgeschermd worden van de drukke straat en aan de andere kant moest de site zelf 

vormgegeven worden, “to improve the setting between the hospital and the Maggie’s Centre”. Het team 

ontwikkelde het concept van de muur om een afscheiding tot stand te brengen waarbinnen intiemere 

ruimtes konden ontstaan: “using a wall as a concept of something to wrap around the inside as a barrier 

to the street, but also an edge to other things within the site such as car parking” [Figuur 58]. Het nieuwe 

binnengebied kreeg ook zijn eigen buitenruimtes, zodat deze ruimtes niet geaffecteerd zouden worden 

door de atmosfeer van de bestaande open ruimte: “because the space around it was so harsh, it needed 

to create a layering, to create its own outdoor spaces”. Omdat het concept van een muur nogal radicaal 

kan overkomen werden ook perforaties voorzien, “so that you didn’t disconnect the Centre completely 

from the exterior”. 

De site die het team van Zaha Hadid ter beschikking kreeg was gelegen op de hoek van een parking, een 

onaantrekkelijke en ruwe locatie: “this environment was pretty aggressive”. Het team had het gevoel dat 

ze een soort verdediging moesten optrekken om de atmosfeer binnenin te waarborgen. Ze ontwierpen 

een geplooid oppervlak, “we constructed a folded surface that raised from the asphalt, as a wall”, dat de 

gesloten, beschermende huid van het gebouw vormt, “to create a sort of defence” [Figuur 59]. Er is heel 

wat controverse ontstaan omdat dit oppervlak zwart en hoekig is, een grote tegenstelling tot de zachte 
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vormgeving van de andere Centra, maar volgens de ontwerpers was dit de enige juiste reactie op de site. 

Het Centrum werd op de rand van het domein geplaatst, waar het via een grote glaspartij uitkijkt over een 

verlaten dal dat een nieuwe beplanting kreeg: “at the edge of this leftover hole that used to be a coal 

mine, we’ve replanted it and made it look like a wild garden”. 

Het OMA-team lokaliseerde het Centrum op een afgelegen plaats tussen de bomen: “we hebben het 

Centrum verstopt in een soort bos” [Figuur 60]. Volgens hen is de moeilijke zichtbaarheid geen probleem, 

want “als je uit het ziekenhuis komt, krijg je automatisch de neiging om naar natuur toe te lopen”. Ze 

benadrukken de affiniteit van Schotten met de natuur, “de relatie met de natuur is natuurlijk heel sterk in 

Schotland”, wat voor hen een motivatie was om in te zetten op verschillende soorten buitenruimtes, 

“variërend van terrassen of balkonachtige ruimtes tot omsloten terrassen tot bosachtige buitenruimtes”.  

 
Figuur 58: plan Maggie’s London 

de muur als een begrenzing 

Figuur 59: omgeving Maggie’s Fife 
beschermende gebouwschil 

 
Figuur 60: omgeving Maggie’s Gartnavel 

situering in een groene hoek van het terrein 

 

3.3 Toekomen: het pad naar het Centrum 

Zoals eerder besproken zien de ontwerpers hun gebruiker doorgaans als ‘de patiënt’, die van een 

behandeling in het ziekenhuis komt, en zijn ze goed ingelicht over de moeite die vele bezoekers hebben 

om het Centrum binnen te gaan: “we don’t want any person finding an excuse to turn around and walk 

away”. Daarom hebben ze allemaal veel aandacht besteed aan het toekomen, door met name het pad dat 

naar het Centrum leidt met veel zorg te ontwerpen: “people could come in and feel welcome in a very 

natural way”. 

In de meeste Centra is een voetpad aangelegd doorheen het landschap: “this meandering route through 

the landscape, which is direct but not straight”. Het pad is gemodificeerd zodat het comfortabel te 

bewandelen is, zonder al te veel hoogteverschillen: “we developed a long sneaking, winding path, which is 

a very gentle ingredient”, “not too much of an effort to arrive at the Centre”. Er worden ook zitplaatsen 

voorzien onderweg, voor het geval de lichamelijke inspanning te zwaar zou zijn: “because many people 

who are undergoing treatment for cancer have lost their strength”. Het vrij negatieve beeld van de 

gebruiker geeft dus aanleiding tot een sensitief ontwerp. De zitplaatsen hebben echter nog een 

belangrijke functie, namelijk de bezoeker op eigen tempo het Centrum laten benaderen, zonder hem of 

haar af te schrikken. Zo bestaat de toegangsweg naar Maggie’s London als het ware uit een opeenvolging 

van ruimtes met zitplaatsen om de delicate beslissing van de bezoeker niet te forceren: “a sequence of 

spaces between the hospital entrance itself and the Maggie’s entrance itself, that could draw you in but at 

your own pace”. 

De Centra in London en Fife hebben ook een verticaal architectuurelement dat de bezoeker binnenleidt 

tijdens het laatste deel van het traject. In London is het de muur die het binnengebied omsluit die zich 

ontplooit naar de open ruimte voor het Centrum. Op die manier ontstaat een spiraalsgewijze toegang, 

waarbij mensen eerst via de uitloper van de muur aan de straatzijde en daarna tussen deze muur en de 

eigenlijke muur van het Centrum naar binnen geleid worden: “The wrapper could also be used as a way of 

drawing you into a sort of heart of a building organisation” [Figuur 61]. Ook het Centrum in Fife maakt 
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gebruik van de envelop van het gebouw, die omplooit en uitlopers vormt volgens de toegangsrichting, “so 

you always have a vertical element to guide you to enter”. Aan de hoofdingang verdwijnt de schil van het 

gebouw langzaam als een muur in de grond: “this long triangle wall that brings people in” [Figuur 62]. Aan 

de andere zijde is er een toegang via een hellingsbaan, waarlangs ook een verticale begrenzing ontstaat: 

“there’s a concrete wall that is born from the ground and then raises and then it becomes a balustrade”. 

Het organiseren van een bewust toekomen is volgens de ontwerpers nodig om de bezoekers bewust te 

laten binnenkomen: “to build a sort of transition moment”. In Maggie’s London wordt dit 

overgangsmoment verder ingericht door een zitplaats te voorzien aan de ingangsdeur van het Centrum: 

“before you get to the front door, there’s another place to pause”. 

Daarnaast wordt ook het nieuwsgierigheidsgevoel van de bezoeker uitgespeeld. In Maggie’s London 

zorgen de openingen in de muur voor een kijkvenster op de interne werking van het Centrum: “you have 

a visual connection between inside and outside, you can see people”. De bezoekers kunnen vanop een 

afstand hun tijd nemen om te observeren, “at that point there’s a seat”, en hun weg vervolgen van zodra 

hun angst is afgenomen en hun nieuwsgierigheid is opgewekt: “the openings draw you into the interior”. 

Het kan echter ook het gebouw zelf zijn dat de interesse opwekt: “it’s an intriguing enough object”. 

Volgens de ontwerpers van Maggie’s Fife heeft hun gebouw al heel wat nieuwsgieringen naar binnen 

gelokt: “a lot of people came because they felt attracted or curious about the building, even if they know 

nothing about the Centre”. Dit countert de kritieken die het gebouw over zich heen gekregen heeft. De 

zwarte gebouwschil schittert namelijk in de zon, een ongewone eigenschap die volgens de ontwerpers de 

interesse opwekt: “it has a little twist that indicates people “there is something more to this””. Maggie’s 

Dundee is ondertussen een waar icoon geworden. Het gebouw staat op een heuvel en heeft een 

impressionante uitkijktoren, een architecturaal beeld dat grote indruk maakt op de bezoekers: “When you 

come from the south, as soon as you see the Centre, it’s quite dramatic. The tower that you see, that is 

stunning. You get a real uplift: this is sculptural architecture”.  

Figuur 61: exterieur Maggie’s London 
de muur leidt de bezoeker het gebouw binnen 

  
Figuur 62: exterieur Maggie’s Fife 

de gebouwschil wordt een verticaal richtingselement 

 

4. Architectuur van het Centrum 
Hoe werkt het Centrum volgens de ontwerpers? 

4.1 Binnenkomen in het Centrum 

Het verwelkomen van de bezoekers moet ook spreken uit de architectuur van de ingang van het Centrum. 

De inkom is als het ware de interface van de het gebouw met de bezoekers en kan dus een belangrijk 

communicatiemiddel zijn. 

 In Dundee ontstaat er een vrij omsloten ruimte aan de ingangsdeur doordat de deur een beetje 

teruggetrokken ligt en het dak verder uitsteekt: “the big overhanging roof brings the human scale right 

down”. De deur is gemakkelijk te herkennen omdat ze, in tegenstelling tot de eerder gesloten muren, van 

glas is. De bezoeker wordt tevens rechtstreeks naar de deur geleid via het toegangspad: “a very simple 
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path swept in a curvilinear fashion just into a door” [Figuur 63]. Ook het ontwerpteam van Kisho Kurokawa 

benadrukt dat een eenvoudige navigatie cruciaal is. De deur van de ingang zelf is daarom heel eenvoudig 

te vinden en te openen: “the door was very easy to identify, even just the mechanism to open the door 

was very simple”. Vervolgens stapt de bezoeker binnen in het centrum van het gebouw, vanwaar de hele 

organisatie van het Maggie’s Centre duidelijk is: “you arrive straight into the centre of the building” [Figuur 

64]. Dit is volgens hen heel belangrijk om zich thuis te kunnen voelen in de ruimte. Het OMA-ontwerpteam 

beklemtoonde het non-institutionele karakter van de ingang, “het gevoel dat je iemands huis 

binnenkomt”. De ingang is “zo drempelloos mogelijk”, met een automatische schuifdeur. Eens binnen is 

er, zoals in alle Centra, geen balie of receptioniste, “it’s not really a reception area, it’s very flexible”, wat 

volgens de ontwerpers een uitzonderlijke eigenschap van de Maggie’s Centres is. 

Voor het ontwerpteam van Zaha Hadid is het binnenkomen een zeer belangrijk moment. Ze willen 

mensen een positieve indruk geven door hen te verrassen met het zicht op het dal achter het Centrum: 

“you have this moment of revelation where you discover that there’s this wonderful landscape”. In Dundee 

wordt reeds van buiten een hint gegeven van het landschap achter het Centrum, via de glazen 

ingangsdeur die uitkijkt op een glaspartij aan de andere kant van de ruimte: “it’s a glass door so 

immediately you could see right into the entrance area, and at the other side, out to the south towards the 

river Tay”. Net zoals in London wordt een blik naar binnen gegund als een verwelkomend aspect: “the 

vision is one which tends to invite you in”. Dit wordt nog versterkt door de tegenstelling met de eerder 

gesloten muren: “it doesn’t allow you to see inside”. In Dundee ontdekt de bezoeker bovendien al voor 

het binnengaan de houten dakstructuur, de blikvanger van het Centrum: “you start to see some of these 

wonderful timbres inside and you certainly want to see more of that” [Figuur 63]. De architectuur wordt dus 

gebruikt om mensen nieuwsgierig te maken en de stap naar binnen te zetten. 

Eens binnengekomen in het Dundee Centre, worden mensen verrast door de plafonds die de hoogte 

ingaan, “when you come in, you have this explosion of volume”, een aangenaam ruimtegevoel: “really 

uplifting”. Ook in Maggie’s Fife wordt de ruimte optisch vergroot, “the space feels bigger than it is”, door 

schuine muren die zich openen naar boven en een hoog plafond [Figuur 65]. De motivatie hiervoor was om 

ruimte te ontwerpen die in contrast staat met het ziekenhuis: “it’s a much more expanded, spacious 

interior”. Een ander aspect om het contrast met een typische medische omgeving en de ‘waw-factor’ te 

vergroten is het gebruik van licht. De ontwerpers openden één van de zijdes volledig op het dal en 

plaatsten een patroon van daklichten in de gebouwschil, die een veranderend patroon van licht en 

schaduw doen ontstaan: “it becomes a very animated space”, “it’s like having the nature inside”. De 

ontwerpteams die gebruik maken van iconische architectuur om de gebruikers naar het Centrum te 

lokken, zoals hierboven beschreven, trekken dit gevoel van verwondering dus ook naar binnen door: 

“there’s a kind of waw-factor when people enter”. 

 
Figuur 63: inkom Maggie’s Dundee 

intieme, duidelijke en interessante inkom 

 
Figuur 64: simulatie Maggie’s South 

West Wales | duidelijke, centrale inkom 

 
Figuur 65: interieur Maggie’s Fife 
ruimtelijkheid, doorzicht en licht 
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4.2 Circulatie in het Centrum 

Eigenlijk is in een Maggie’s Centre weinig circulatie nodig, omdat het een kleinschalig gebouw is dat 

slechts uit enkele ruimtes bestaat, “the sequence is very simple”. Toch hebben sommige ontwerpers een 

uitgesproken concept ontwikkeld voor de navigatie in het Centrum. 

Het ontwerpteam van Kisho Kurokawa heeft veel aandacht besteed aan intuïtieve circulatie. De bezoeker 

komt binnen in het centrum van het gebouw, “in the kitchen”, vanwaar de lay-out van het Centrum en de 

circulatie-elementen zoals trappen en ingangen direct duidelijk zijn: “knowing where every room is as 

soon as you arrive”. Dit is volgens de ontwerpers nodig opdat de bezoeker zich thuis voelt en het gebouw 

op een vertrouwde manier kan gebruiken: “like in your own house, you don’t really try to navigate your 

way around, you don’t get lost”. Het gevoel van een huis wordt bijvoorbeeld ook versterkt doordat er 

geen bewegwijzering aanwezig is, zoals in andere publieke gebouwen: “the toilet hasn’t got a sign”. Dit 

vormt volgens de ontwerpers echter geen probleem omdat de functies gemakkelijk te begrijpen zijn 

vanuit de centrale ruimte: “it’s very easy to find from the main space”. Ook in Maggie’s London wordt er  

bewust vanuit het centrum gecirculeerd: “the way we’ve organised the spaces is really clear from the 

centre of the building, which is the kitchen”. 

Het Maggie’s Centre van OMA is een buitenbeentje omdat het een ringvormige typologie heeft: “alle 

ruimtes zijn aan elkaar gekoppeld”. Daarom heeft het ontwerpteam gezocht naar een logische 

opeenvolging van groepsruimtes en private ruimtes, “een sequentie van meer interactieve ruimtes naar 

meer individuele ruimtes”. Dit lijkt te leiden tot een groepering van ruimtes die in andere Centra eerder 

centraal zouden liggen tegenover ruimtes die eerder afgezonderd zouden liggen. Het gevolg dat mensen 

langs een reeks ruimtes moeten passeren om hun doel te bereiken en er geen duidelijk centrum is, kan 

een nadeel lijken. Volgens de ontwerpers vinden de bezoekers echter direct de keuken omdat de functie 

duidelijk is van bij het binnenkomen: “als je in het Centrum binnenkomt, hoor je het geluid van de keuken 

en zie je ook meteen de keuken, dus dat is ook het eerste waar mensen direct heenlopen”. Er is een 

automatisch gebruik van de ruimte zoals beoogd was, omdat de functies voelbaar zijn: “je voelt waar je 

heen moet lopen waar het rustiger is en waar je heen moet lopen waar het drukker is”. Hierbij speelt de 

grote transparantie naar het binnengebied waarschijnlijk een rol [Figuur 66]. 

  
Figuur 66: binnengebied Maggie’s Gartnavel | transparante circulatie aan de binnenzijde 

 

4.3 Lay-out van de verschillende ruimtes 

Maggie’s Centres verschaffen zowel ruimtes waar mensen kunnen samenkomen in een groep als ruimtes 

waar mensen zich kunnen afzonderen of een privaat gesprek kunnen hebben met een specialist. De 

ontwerpers moeten dus nadenken over een concept voor private of afsluitbare ruimtes en over een 

configuratie waarin deze ruimtes een plaats krijgen. 

Het ontwerpteam van Kisho Kurokawa laat de bezoeker in de centrale ruimte binnenkomen, waar hij of zij 

direct aangesproken wordt door een van de vrijwilligers, “where you had been introduced”. Er is 

onmiddellijk sociaal contact, waarbij typisch een kop thee aangeboden wordt: “as soon as you arrive, 
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someone will offer to make you a cup of tea”. Dit maakt de keuken dus de geschikte ruimte om binnen te 

komen, “it’s really there to meet people”. Anderzijds kunnen mensen gemakkelijk een rustiger plekje in 

een van de hoekjes, “little corners”, van het gebouw vinden of een van de ruim ontworpen toiletten 

binnengaan indien ze zich willen terugtrekken: “find your own space”. 

Ook Maggie’s London is georganiseerd vanuit een centrale publieke ruimte, die duidelijk te onderscheiden 

is omdat ze dubbelhoog is. De meest private ruimtes bevinden zich in de buitenhoeken van het Centrum: 

“there’s a hierarchy of relationships between the most private spaces, the individual consultation spaces, 

and the most public space, which is the kitchen”. De ruimtes vormen zich tussen het structureel grid van 

het gebouw, wat een open gevoel maar eveneens een gedifferentieerd aanbod aan ruimtes geeft: “it feels 

open but it’s actually rather a sequence of much smaller spaces, where you choose a space according to 

your need”. Flexibiliteit is in dit Centrum een belangrijk programmapunt. Er kan geschoven worden met 

afscheidingselementen tot de ideale situatie voor die bepaalde gelegenheid verkregen wordt: “the 

diagram of the building is responding to the aspects of its use, how people are interacting”. Net daarom is 

de aanwezigheid van een centrale plek belangrijk, omdat van hieruit gemakkelijk het ruimtegebruik in de 

rest van het Centrum begrepen kan worden: “from the centre of the building, which is the kitchen, you can 

tell which spaces are being used and which aren’t” [Figuur 67]. 

In het ringvormig Centrum van OMA werd, zoals eerder vermeld, een opdeling gemaakt tussen de meer 

publieke en meer private ruimtes: “een cirkel met aan de zijde die uitkijkt op het ziekenhuis de meer 

actieve ruimtes, zoals de keuken, en aan de noordrand de meer besloten ruimtes”. De graad van intimiteit 

van de ruimtes wordt ook doorgetrokken naar de bijhorende buitenruimtes: “De buitenruimtes die [bij de 

meer besloten ruimtes] horen zijn ingesneden in het landschap. Die hebben iets meer omsluiting dan de 

meer interactieve ruimtes, want daar heb je een vrij groot zicht over Glasgow en het ziekenhuisgebied”. De 

modificeerbare private ruimtes zijn de meer omsloten raadplegingsruimtes, “met grote houten deuren en 

minder glas”. De meest private ruimtes zijn volledig afgesloten. Het gaat om een in hout gevormde 

meditatieruimte en in dezelfde stijl vormgegeven, grote toiletten, “die intieme ruimtes zijn die alleen uit 

het dak licht krijgen”. Het zijn ruimtes die de mogelijkheid bieden om zich terug te trekken: “waar je met 

jezelf bent omdat je geen zicht hebt naar buiten en geen zichtrelaties met andere mensen”. 

Maggie’s Dundee voelt aan als een intern open, maar naar de omgeving private ruimte. Dit komt omdat 

het Centrum ontworpen is als een open plan met afsluitbare ruimtes en omdat er een algemene graad 

van privacy tegenover de buitenruimte gewaarborgd is. Het Centrum is een samenstelling van 

verschillende zones die een specifieke functie hebben, “each area has a particular purpose”, maar niet 

noodzakelijk afgescheiden zijn van de rest van het gebouw. Een opdeling in aparte ruimtes behoort echter 

wel tot de mogelijkheden indien het gebruik van de ruimte dit vereist: “it has the facility to close itself 

down into several areas, but not with any fixed partitions or walls”. De verschillende ruimtes hebben een 

verschillende privacy-factor. Zelfs de meest publieke ruimte, de keuken, die een volledige zijde in glas 

heeft, zet de gebruikers niet te kijk vanwege de positie bovenop de heuvel: “because the ground slopes in 

such a steep embankment, you have the privacy”. De groepsruimte voor relaxatie heeft gesloten muren 

en hooggeplaatste ramen, vanwege de locatie aan de ziekenhuiszijde, “they can exercise without people 

looking in and seeing”. Deze ruimte kan ook afgesloten worden van de rest van het Centrum: “the doors 

can be closed and the blinds are down, it makes it a private space but a group private space”. Daarnaast 

zijn er ook de kleinere consultatieruimtes, die ontworpen zijn volgens hetzelfde principe als de 

groepsruimte: “it’s without exposure”. Verder is er ook nog de bibliotheek, een open ruimte die een 

vervolg vindt op de verdieping in de toren, wat het eveneens meer privacy verschaft: “away from all the 

other eyes within the building”. 

Het Centrum in Fife bestaat uit een minimum aan ruimtes binnen een zeer kleine oppervlakte. Het 

ontwerpteam ging op zoek naar een manier om ruimtes zowel te kunnen afzonderen als bij de centrale 

ruimte te kunnen betrekken: “the idea of not making just enclosed, cellular spaces but making spaces that 

were enclosable”. Deze kleinere, afsluitbare ruimtes vormen een zone aan een zijde van het Centrum: 
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“one whole side of the Centre is these rooms with the curved walls where you can just close the space and 

be in the room”. Net als in Maggie’s Dundee bevinden de gesloten private ruimtes zich dus net aan de 

ziekenhuiszijde van het Centrum, terwijl de open, publieke ruimte aan de achterzijde van het gebouw 

uitkijkt over het landschap [Figuur 68]. 

 
Figuur 67: organisatie Maggie’s London 

ruimtes in een structureel grid, centraal de keuken 

 
Figuur 68: plan Maggie’s Fife 

strook afsluitbare ruimtes, publieke ruimtes open naar het landschap 
 

4.4 Relaties tussen de verschillende ruimtes 

De aanwezigheid van zowel groepsruimtes als meer private ruimtes in een vrij open plan maakt dat de 

relatie tussen de ruimtes met een verschillende functie aangepast moet kunnen worden aan het gebruik 

en de bijhorende privacygraad. 

Om de consultatieruimtes af te schermen van de rest van het gebouw, denken de ontwerpers in de eerste 

plaats aan het blokkeren van de visuele relatie. Dit kan deels geregeld worden door de lay-out van het 

gebouw, zoals de vaste muren in Maggie’s Dundee die een deel van de ruimte permanent afschermen: 

“certain things could happen in here with the doors open and people would still feel it’s a private space, 

you can’t see around the corner”. In de meeste gevallen kunnen de consultatieruimtes afgesloten worden 

met een schuifdeur: “sliding doors that can be closed down if you want to have a little bit more privacy”, 

“de deur afsluiten naar de gang of het binnengebied en de zichtlijnen blokkeren”. Deze oplossing werd 

gesuggereerd door het Architecturaal Comité van Maggie’s. Het gebruik van schuifdeuren is een duidelijk 

communicatiemiddel dat de interne werking van de Centra vergemakkelijkt: “when the doors are slid 

open, you can move into the space, and when the door is closed, there’s someone in the space”. Maggie’s 

Fife maakt gebruik van grote pivoterende deuren, “instead of doing a door like a normal, there’s this floor 

to ceiling doors, more like a whole wall that pivots”, zodat een private ruimte die niet in gebruik is, ook 

een uitbreiding kan zijn van de publieke keukenruimte [Figuur 69]. 

In tweede instantie denken de ontwerpers aan de akoestische relaties tussen de meer private en publieke 

ruimtes. Het belang dat hieraan gehecht wordt is zeer afhankelijk van het ontwerpbureau in kwestie. Voor 

het bureau van Kisho Kurokawa was akoestiek absoluut een programmapunt, “you need to be able to 

have a conversation in private with a counsellor, so you want to make sure that it’s soundproof”. Een 

onvoldoende afgesloten ruimte zou mensen kunnen hinderen wanneer ze een privaat gesprek willen 

voeren. Andere bureaus geven toe dat akoestiek geen belangrijk punt in het ontwerp was: “there wasn’t 

really an overriding consideration of acoustics because the Maggie’s Centre was intended to be used as an 

open space”, “there’s nothing calculated”. Niettemin geven deze ontwerpers aan dat ze een goede 

akoestiek tot stand hebben kunnen brengen. Dit zien ze bijgevolg als een bewijs voor hun intuïtief gevoel 

dat de akoestiek weinig problemen zou vormen: “the acoustics work very well, possibly by the fact the 

walls aren’t parallel to each other”, “it has come out from the fact that the building is so broken up 

internally”, “it’s informed intuition”. 

In Maggie’s Dundee kan eveneens de meest publieke ruimte gebufferd worden. Dit is mogelijk dankzij 

glazen deuren die kunnen sluiten zodat het geluid binnengehouden wordt zonder de visuele connectie 
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met de rest van het Centrum te verbreken. Dit kan nodig zijn in bepaalde gevallen, wanneer een 

conflicterende situatie zou kunnen ontstaan tussen de verschillende gebruikersgroepen: “when there was 

a meeting and they’re getting a bit noisy, that may affect people elsewhere”. De andere ontwerpbureaus 

kozen echter voor om een permanent open publieke ruimte, waar vaak ook door gecirculeerd moet 

worden om andere ruimtes te bereiken. In dit geval wordt het regelen van de akoestische relaties met de 

meer private ruimtes des te belangrijker. 

Het Centrum in London en dat in South West Wales hebben een bijkomende eerste verdieping met een 

kantoorruimte voor de mensen die in het Centrum werken. In beide gevallen bevindt de trap zich dicht bij 

de inkom, zodat men snel naar beneden kan komen om nieuwe bezoekers te verwelkomen. Het is 

belangrijk dat de mensen op de verdieping een goede visuele relatie hebben met de gebruikers beneden: 

“a visual connection with what happens downstairs, they could be informally supervised” [Figuur 70]. In 

Maggie’s South West Wales is er eveneens een raam dat uitzicht geeft op de parking en buitenruimte 

voor de ingang van het Centrum: “there’s a window, so you see people arriving”. Dit principe van verticale 

stapeling vermijdt het gevoel van een receptie maar behoudt de relaties met de inkomruimte. Het blijkt 

dus een goed alternatief voor de aanwezigheid van medewerkers in de inkomzone. 

 
Figuur 69: consultatieruimte Maggie’s Fife 

pivoterende deuren creëren opties 

 
Figuur 70: bovenverdieping Maggie’s London 
visuele connectie met de benedenverdieping 

 

5. Atmosfeer 
Welke atmosfeer hadden de ontwerpers voor ogen en hoe werd deze gerealiseerd? 

5.1 Omschrijving van de atmosfeer 

Bij het omschrijven van de ruimtes in het Maggie’s Centre gebruiken de ontwerpers zeer veel termen die 

een aanduiding geven van de beleving van deze ruimtes. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de 

ontwerpopgave, die minstens evenveel klemtoon legt op emotie als op functioneel gebruik.3 De meest 

voorkomende benamingen van de atmosfeer zijn “calm”, “soft”, “relaxing”, “comfortable” en “homely”. 

De sfeer die Maggie’s voor ogen heeft is op het eerste zicht duidelijk en evident, maar omvat bij nader 

inzicht verschillende aspecten die onderling ook tegenstrijdig kunnen zijn. 

Het meest evidente beoogde gevoel is ‘aangenaam’. Alle gecontacteerde ontwerpers zijn het erover eens 

dat het Centrum een omgeving moet zijn “waar je een goed gevoel krijgt”, “a feel-good atmosphere”. 

Deze vrij abstracte beschrijving heeft ook een meer lichamelijk equivalent, namelijk de vaak voorkomende 

benaming “comfortabel”, “a feeling of comfort”, “feel comfortable”. Ook “zacht”, “soft”, en “warm” 

worden gebruikt om een fysieke uitdrukking te geven aan deze atmosfeer. Sommige ontwerpers 

verbinden dit ook aan het gevoel dat de materialen moeten uitstralen. De organische, witte muren van 

Maggie’s Dundee en Maggie’s Fife zijn hier een voorbeeld van: “white, curvy”. 

                                                           
3
 zie 2|wat is Maggie’s? §3 Ontwerpopdracht en MAGGIE’S, Architectural Brief, in bijlage 
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De meest voor de hand liggende metafoor om een aangename atmosfeer te beschrijven is die van ‘het 

huis’. Alle ontwerpers verwezen naar ‘het huis’, maar doelden hierbij op verschillende eigenschappen van 

een huis. Voor het OMA-ontwerpteam is het ‘thuisgevoel’ de belangrijkste reden om de metafoor van een 

huis aan te halen: “alsof je thuis bent”, “een groot comfortabel huis”. De ontwerpers van Maggie’s London 

waren het hier echter niet mee eens. Het Centrum verwijst volgens hen wel naar een huis, maar is geen 

thuis: “a house but not a home”. Voor het ontwerpteam van Kisho Kurokawa is een eenvoudige, 

gemakkelijk te begrijpen circulatie de belangrijkste reden om zich te inspireren op ‘het huis’: “like in your 

own house, you don’t really try to navigate your way around”. Bijkomende aspecten van huiselijkheid zijn 

namelijk dat een vertrouwde omgeving intuïtief gebruikt kan worden: “it’s about intuition of space”. Ook 

andere ontwerpers verwijzen naar de configuratie en de schaal van een huis: “domesticated scale”, 

“domesticated layout”, “the size is domestic”. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de ‘keuken’ in elk 

Maggie’s Centre. Tegelijkertijd geven de ontwerpers aan dat het Centrum een groter ruimtegevoel heeft 

dan een normaal huis: “it feels bigger than a house”. Het Centrum in London heeft zelfs een absoluut 

atypische bouwstructuur voor een huis, namelijk een grid: “not the normal way to build a house”. 

Niettemin blijft de metafoor overeind: “een hele grote huiskamer”, “it feels like a generous and spacious 

house”, “more of a house than not”. Dit komt misschien omdat de vereniging van huiselijkheid met 

ruimtelijkheid als de ideale tegenstelling van het ziekenhuis gezien wordt. Veel van de ontwerpers 

verwijzen naar de minimale ziekenhuisomgeving, “minimized, compressed”, waarvoor zij een alternatief 

willen bieden. Dit resulteert in ruimere vertrekken, “loftiness”, die veel royaler zijn dan verwacht. 

Ook uit de vooropgestelde werking van de Centra komen tegenstrijdige benamingen van de atmosfeer 

naar voren. De architecten verwijzen zowel naar een uitnodigende, dus open, atmosfeer als naar een 

beschermende, dus gesloten, atmosfeer. 

De verwelkomende atmosfeer wil mensen over de streep trekken om binnen te komen: “encourage 

people to come in”, “make you curious”, “you want to be as open as possible, so that everybody who 

needs and wants to come in can come in and feel welcome”. Het is belangrijk dat deze openheid niet 

alleen een uitstraling van buitenaf is. De open atmosfeer moet zijn vervolg kennen bij het binnenkomen, 

“het gevoel dat je iemands huis binnenkomt”, “welcoming”, evenals in de interne werking van het 

Centrum, die beschreven wordt als vrijblijvend: “informal”, “non-institutional”. Het niet-institutionele 

karakter van de Maggie’s Centres, dat bijvoorbeeld tot uiting komt in de afwezigheid van een receptie en 

signalisatie, “there’s no signs”, kan gezien worden als een bewuste differentiatie van de typische publieke 

instelling: “it doesn’t feel at all like an institution but it has the capacity to perform like one”. 

In tegenstelling tot de vrij unanieme visie over openheid zijn er verschillende motieven om een beschutte 

atmosfeer te creëren. Een van de meest plausibele redenen om een afgeschermde atmosfeer tot stand te 

brengen is de aanwezigheid van een onaangename omgeving rondom het Centrum. Hierdoor ontstaat de 

noodzaak om een ruimte te vrijwaren, bijvoorbeeld door het optrekken van een verdedigingsmuur: 

“shelter”, “the barrier”, “an outside that is hard, edgy, black and aggressive”. Ook de bewuste afstand tot 

het ziekenhuis kan hiermee in verband gebracht worden. Een andere reden is de behoefte van de 

bezoekers aan een private en beschutte atmosfeer, iets wat de ontwerpers intuïtief lijken aan te voelen: 

“feel like a protective space”, “enclosure and security”, “they need the privacy and the protection”, “they 

need to feel that security”. Een aantal ontwerpers reageren hierop met meer gesloten, of zelfs massieve 

muren: “from the inside the solidity was important”, “the solidity of the concrete wall”. Een gevoel van 

veiligheid valt immers niet te rijmen met het gevoel van blootgesteld of geëtaleerd worden: “it’s without 

exposure”. Voor de meeste architecten heeft het Centrum dus zowel kwaliteiten die ontstaan uit 

openheid als uit bescherming. 

De ambitie van sommige ontwerpers gaat verder dan de bezoekers verwelkomen in een aangename, 

herkenbare omgeving die de nodige beschutting kan bieden om persoonlijke problemen te bespreken. 

Bijkomende doelen kunnen het faciliteren van ontspanning, desgewenst mediatie, of het intrigeren en 

zelfs stimuleren van de gebruikers zijn. 
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Een van de meest voorkomende omschrijvingen van de atmosfeer van het Centrum is bijvoorbeeld ‘rust’: 

“peaceful”, “calming”, “quiet”. Deze rust is nodig om te ontspannen: “relaxing”. ‘Rust’ lijkt een heel voor 

de hand liggend aspect van een aangename omgeving, maar als men bedenkt dat Maggie’s Centres 

functioneren als een open ruimte waar een groot deel van de tijd groepssessies doorgaan, komt deze 

intentie minder evident over. Zoals eerder vermeld hebben de ontwerpers een vrij individualistisch beeld 

van de gebruiker, wat impliceert dat ze de gebruikers de mogelijkheid moeten bieden om zich af te 

zonderen van de andere aanwezigen, teneinde innerlijke rust te vinden. Sommige ontwerpers vermelden 

naast ‘ontspannen’ ook ‘reflecteren’ en zelfs ‘mediteren’: “contemplation”. 

Zoals eerder aangehaald willen veel ontwerpers de bezoekers van het Centrum boeien met hun 

architectuur: “intriguing”, “so many facets of interest”. De interesse in het gebouw kan mensen aanzetten 

tot het actief verkennen ervan, een aspect waar vooral de architecten van Maggie’s Dundee en Maggie’s 

South West Wales op inzetten: “it makes you curious”, “intriguing them to let them explore the building by 

themselves”. In Maggie’s South West Wales is er bijvoorbeeld een trap die naar een uitkijkplatform leidt, 

“a staircase that goes up to a viewing platform”. Deze weinig functionele ruimte is de enige bestemming 

van de trap: “there wasn’t a particular room, it allows you to explore”. Dit opzet wil de gebruikers een 

actievere relatie met het gebouw laten aangaan. 

De meningen over het positief effect van architectuur lopen uiteen. Volgens het OMA-team moet de 

architectuur van een Maggie’s Centre geen verdergaande intenties hebben dan een aangename omgeving 

zijn: “niet zozeer om inspiratie op te doen, vooral een prettige omgeving”. Het bureau van Richard Rogers 

en het lokale bureau uit Dundee bedelen architectuur een veel grootsere taak toe, namelijk een positieve, 

zelfs verheffende, invloed uitoefenen op de gemoedsgesteldheid van haar bezoekers: “it would raise your 

spirit”, “uplifting”. De beoogde atmosfeer van een Maggie’s Centre is dus op zijn minst veelzijdig te 

noemen. 

 

5.2 Interieur: materialen & zintuigen 

De materialen die gebruikt worden in het interieur hebben een directe invloed op de atmosfeer omdat ze, 

via de zintuigen, het fysiek contactvlak vormen tussen gebouw en gebruiker. De meeste architecten geven 

aan dat ze op zoek gegaan zijn naar een zachtere aanpak en sommige ontwerpteams proberen, bewust 

dan wel onbewust, de zintuigen te prikkelen. Er is een duidelijke voorkeur voor hout en sobere, lichte 

ruimtes. 

Maggie’s Dundee heeft een golvend dak waarvan de houten structuur zichtbaar is gelaten aan de 

onderzijde: “the structure is fully exposed”. Ook voor de binnenafwerking van het Centrum is voor hout 

gekozen: “timbre is a lovely material”. Dit geeft het gebouw een warme atmosfeer: “everything is warm”. 

De dakstructuur is meer dan een dan een sfeerelement. Volgens de ontwerpers trekt de structuur de 

aandacht van de bezoekers: “we have the eye been taken heavenwards, up by the geometry of the 

timbre”. De structuur verleent de mogelijkheid om ergens op te focussen en leidt steeds naar andere 

details: “the eye is forever following the timbre” [Figuur 71]. Volgens de architecten is een dergelijk 

interessepunt nodig opdat de gebruikers zich comfortabel zouden voelen om ergens individueel in de 

ruimte te zitten en hun gedachten kunnen focussen: “there are so many facets of interests, if you were 

sitting on your own, you could still quietly follow the architecture, that adds to the contemplation that you 

can have in here”. Hieruit spreekt een duidelijke visie op de taak van architectuur om de zintuigen aan te 

spreken: “the role of architecture is to heighten the senses”. De muren hebben net als de dakstructuur een 

organische vorm maar zijn veel soberder dankzij hun witte pleisterlaag. Deze werd, zoals eerder vermeld, 

gekozen om de muren een zachte maar solide uitstraling te geven. 

Het Maggie’s Centre in South West Wales is duidelijk geïnspireerd op dat in Dundee. Zoals de ontwerper 

van het bureau van Kisho Kurokawa ook aangaf, leerden ze van hun bezoek aan Maggie’s Dundee dat het 

plafond bijzondere ontwerpaandacht nodig heeft: “the most exceptful Maggie’s Centres were the ones 
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that took advantage of designing the ceiling more than designing the walls”. In de veronderstelling dat 

mensen die nadenken vaak omhoog kijken, “they’ll often look up”, besloten ze dat de het plafond een 

interessant focuspunt moest zijn, “the ceiling allows them to focus their attention on something”, om het 

bezinningsmoment te ondersteunen: “to lend itself to meditating”. In tegenstelling tot het Centrum in 

Dundee werd de dakstructuur hier niet zichtbaar gelaten maar net als de muren witgepleisterd. De 

animerende factor van het dak is, naast de sculpturale vorm, afkomstig van het licht dat binnenkomt via 

een strook glas over de volledige lengte van de dakrand [Figuur 72]. Licht naar binnen trekken was een 

belangrijk punt, “allow the light to come in”, om de ruimtes de juiste sfeer te geven en dankzij de 

veranderlijke inval interesse op te wekken: “the light inside starts to change and lend itself to the healing 

process”. De sterke relatie met natuurkrachten is typerend voor dit ontwerp. In de centrale ruimte komt 

er bijvoorbeeld licht binnen via een rond daklicht. In een discussie met het Comité van Maggie’s over de 

hoeveelheid glas, counterde Kisho Kurokawa een opmerking over geluidsoverlast met volgende woorden: 

“it won’t create noise, it will create sound”. Het ontwerp draait rond het aanvoelen van de verschillende 

facetten van de natuurlijke omgeving. Ook de kleine raamopeningen, die focussen op aspecten van het 

landschap dragen hiertoe bij. Deze ramen zijn slechts kleine, vierkante gaten in de eenvoudige betonnen 

muur, om het massief gevoel niet te verliezen: “from the inside, the solidity was important”. 

In dit opzicht vertoont de architectuur van Maggie’s South West Wales veel gelijkenissen met die van 

Maggie’s Fife. Het bureau van Zaha Hadid legt namelijk ook een grote nadruk op natuurlijk licht. Zoals 

eerder vermeld wordt de lichtinval verzorgd door driehoekige openingen in de witgepleisterde 

gebouwschil en door een glaspartij aan de zijde die uitkijkt over het dal. Deze grote ramen maken 

optimaal gebruik van de voordelen van de natuurlijke omgeving: “when the windows are open, there’s all 

this nice, fresh air that comes in”. Verder wordt de haard aangeduid als een belangrijke generator van 

prikkels en atmosfeer: “the fireplace brings a certain warmth and triggers a lot of senses”. Wanneer we 

enkel het interieur van het Centrum beschouwen, sluit ook de keuze van materialen goed aan bij de twee 

eerder besproken Centra: “simplicity and warmth”. Er werd gekozen voor organische vormen, “soft, 

curved, moulded materials” en hout.  

Maggie’s London sluit minder goed aan bij de zachte aanpak van het interieur. Er is veel zichtbaar beton 

aanwezig, bijvoorbeeld de kolommen, de vloeren en de plafonds: “it has a concrete feeling”. De grote 

glaspartijen vergroten bovendien de hoeveelheid harde oppervlakken. Voor de verdere invulling, 

bijvoorbeeld boekenkasten en meubilair, werd voor hout gekozen. Door alle contactvlakken in hout te 

maken, “everything you touch is essentially plywood”, wordt er een evenwicht gezocht tussen warme 

materialen en conventionele materialen die echter minder voor de hand liggen in een huiselijke 

omgeving, “we described it inhuman”. Er lijkt een soort ontkoppeling te zijn tussen de architectuur als een 

kwaliteitsvolle structuur en de inkleding die een bepaalde atmosfeer tot stand kan brengen. Verder 

verwijzen de ontwerpers ook naar de rol van het haardvuur, en zelfs naar het verschil tussen gasvuren en 

houtvuren: “a couple of gas ones in some of the smaller sitting rooms, but in the kitchen we have a real 

fire”. De meerwaarde van een echt haardvuur is de geur van het hout: “the smell of a wood burning stove 

is something you can’t replace of anything else”. 

In Maggie’s Gartnavel is nog meer beton en glas aanwezig dan in Maggie’s London: “beton en glas is het 

basismateriaal”. De gelijkenis met de ‘zachtere’ Centra is te vinden in de positieve invloed die de 

architectuur, via de zintuigen, op haar gebruikers wil hebben: “interieurs die iets theatraals hebben, die je 

prikkelen”. Het ontwerpteam heeft geprobeerd om verschillende atmosferen te creëren door te “spelen 

met besloten en niet-besloten”. Bij een andere beleving hoort ook een specifiek materiaalgebruik. De niet-

besloten ruimtes bestaan uit beton en glas, terwijl in de meer geborgen ruimtes hout verwerkt is in het 

beton, zoals bijvoorbeeld in het plafond: “op sommige plaatsen is het beton dusdanig gemanipuleerd dat 

het een warme uitstraling krijgt”. De differentiatie in atmosfeer komt dus tot stand door het veranderen 

van de verhouding van de materialen: “met de proporties van materialen een ander niveau van intimiteit 

creëren”. Op die manier ontstaat er een gradiënt van de zeer moderne keuken, met eerder harde 
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materialen, tot een elementaire meditatieruimte, die volledig in hout bekleed is en enkel via een daklicht 

in verbinding staat met de buitenwereld [Figuur 73]. Plafonds of daken blijken dus een terugkomend 

thema. 

 
Figuur 71: dakstructuur Maggie’s Dundee 

de organische vorm wekt interesse 

 
Figuur 72: interieur Maggie’s 

South West Wales | lichtstrook 

 
Figuur 73: meditatieruimte Maggie’s 
Gartnavel | houtbekleding en daklicht 

 

5.3 Invulling: meubilair & kunst 

De meeste architecten waren niet betrokken bij de keuze van het meubilair. Meestal worden de losse 

stukken door de mensen van de Maggie’s Trust achteraf toegevoegd en zijn de architecten enkel 

betrokken bij het ontwerp van de vaste meubelstukken zoals ingebouwde kasten of banken. Sommige 

ontwerpers vermelden dat ze het belangrijk vinden dat deze vaste stukken een coherent geheel vormen 

met de architectuur: “the furniture was part of the fabric of the building”, “the furniture which was 

designed contributed to the interior”. Op een paar stoelen die ontworpen zijn door Frank Gehry na, werd 

al het losse meubilair uitgekozen door de mensen van Maggie’s. Dit resulteert in een eclectische 

verzameling meubilair die de ontwerpers weten te appreciëren. De meesten verwijzen naar het feit dat de 

meubels evengoed bij iemand thuis zouden kunnen staan en zien dit als een pluspunt: “het meubilair is 

heel gewoon”, “het is absoluut niet gestyled en dat geeft een extra kwaliteit aan het Centrum”, “it breaks 

it back down again to the house”. Het meubilair draagt dus bij aan de huiselijke sfeer. Het OMA-

ontwerpteam benadrukt ook dat de invulling overlaten aan anderen net een meerwaarde kan betekenen: 

“je hoeft niet alles te ontwerpen, de invulling van anderen in een ruimte voegt iets toe”. Het bureau van 

Richard Rogers wou absoluut wel betrokken zijn in de selectie van de meubels en heeft hiervoor een licht 

verschillend betoog. Zij hadden een voorkeur voor design meubels die gekend zijn bij het grote publiek via 

gecommercialiseerde versies door ketens als IKEA: “we chose the stuff that you can see an IKEA version of 

it, so people have a connection with it, they’ve seen it in the IKEA catalogue, but we’ve got the real one”. 

Op die manier worden de iconische meubelstukken gespreksstof volgens de ontwerpers: “a conversation 

piece”. 

Het verhaal van de kunst is analoog. De ontwerpers waren niet betrokken in de keuze van kunstwerken, 

aangezien het voornamelijk donaties aan Maggie’s betreft. Net als bij het meubilair, verwijzen de meeste 

ontwerpers naar de associatie met een huis die door de kunstwerken opgeroepen wordt: “remind you of 

a more domestic environment”, “a domestic approach to art in a house”. De kunstcollectie lijkt dus eerder 

aan te sluiten bij het concept van decoratie dan bij dat van een galerij. Het ontwerpteam van Richard 

Rogers ziet hier toch een extra rol voor de kunstwerken, “give interest in a particular room”, analoog aan 

hun theorie over designmeubels. De andere ontwerpers verwijzen naar de grote variëteit aan stijlen, die 

maakt dat iedereen een band kan voelen met een verschillend kunstwerk: “de kunst spreekt verschillende 

mensen aan”, “a different person will relate to this one but not that one, so it’s something for everybody 

as far as I can see”.  
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6. Reflecties over de opdracht 
Wat zijn de succesfactoren van Maggie’s volgens de ontwerpers? 

6.1 Succes van Maggie’s als organisatie 

De ontwerpers tonen een groot respect voor de Maggie’s Trust organisatie: “the strategy and philosophy 

that they’ve set out is nothing short of excellent”. Het is interessant om te onderzoeken waarom zij 

denken dat de Maggie’s Centres zo’n succes zijn, niet alleen omdat dit een beter beeld geeft van de 

ontwerpopdracht in de ogen van de architecten, maar ook omdat dit meer inzicht kan geven in hun 

ideeën over zowel de mogelijke bijdrage van architectuur als haar beperkingen. 

Ten eerste wijzen de ontwerpers op het feit dat Maggie’s de emotionele noden van mensen die in 

aanraking komen met kanker erkent. Ze bieden ondersteuning daar waar de dienstverlening van het 

traditionele ziekenhuis tekort schiet: “het emotionele, de privéproblemen die je hebt als je door zo’n 

behandelingsproces gaat, dat is hetgene waarin Maggie’s Centres kunnen helpen”, “een enorme 

toegevoegde waarde”, “in the heart of it, they’re buildings for people to use who’ve suffered some form of 

connection with cancer”, “basically provide a holistic support for this time in their lives”. 

Alle ontwerpers erkennen dat het beleid van de Maggie’s Centres een belangrijke factor zijn in hun 

succes. Het is cruciaal dat de steun aangeboden wordt in een niet-institutionele omgeving. Zoals eerder 

vermeld helpt dit mensen om binnen te komen en vervolgens om de juiste atmosfeer te creëren opdat 

bezoekers zich beter voelen en hun problemen willen delen. Architectuur kan dus haar steentje bijdragen 

door een alternatief te bieden voor de traditionele zorgomgeving, door de juiste achtergrond te bieden 

voor de werking van het Centrum. Hierbij kunnen schijnbare details zoals het afwezig zijn van signalisatie 

een groot verschil maken, omdat ze de fysieke uitdrukking zijn van een fundamenteel verschillend beleid. 

Het gevolg van de afwezigheid van signalisatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat nieuwe bezoekers iemand 

moeten aanspreken om inlichtingen te krijgen, wat de aanleiding kan zijn voor een gesprek: “The act of 

asking engages conversation, it’s like the act of offering a cup of tea engages conversation. And the act of 

conversation leads to discussion about the condition of the patients of the Centre or their relative”. Een 

architecturale ingreep, of in dit geval juist het ontbreken ervan, kan dus sociale interactie beïnvloeden. 

Het is belangrijk om op te merken dat dergelijke architecturale ingrepen ingegeven worden door het 

beleid van het Centrum, dus dat het succes van de architectuur en het succes van de organisatie hier sterk 

met elkaar verweven zijn. Bovendien hebben de ontwerpintenties, zoals bijvoorbeeld het afwezig zijn van 

een receptie, alleen het gewenste effect indien ze goed afgestemd zijn op het gebruik van het Centrum: 

“een drempelloos Centrum werkt alleen samen met de organisatie van het Maggie’s Centre”. 

Een van de ontwerpers haalt aan dat waarschijnlijk het initiatief van mensen om andere mensen te 

helpen op zich voor een groot deel van het succes zorgt: “they put a lot of investment into helping people 

and I think the initiative is very genuine”, “the human aspect of what happens at Maggie’s is a strong 

influencing factor”. Op die manier wordt een voedingsbodem gecreëerd voor een gemeenschapsgevoel 

waaruit veel mensen kracht kunnen putten: “it’s really a sort of community space, very supportive, not 

only from the charity to the users but also from the users to the users”. Echter, niet alle ontwerpers halen 

dit effect van gemeenschapsvorming of groepsgevoel aan. De meeste ontwerpers leggen de focus op de 

individuele ervaring van het Centrum maar erkennen hierbij wel het belang van de mensen die in het 

Maggie’s Centre werken: “their volunteers and their staff are incredible”, “I think that people feel better in 

that space, not only because the space makes them feel better, but because the staff that is there makes 

them feel better, because they feel the support and the information that they can get there makes them 

feel better”. Dit relativeert de rol van architectuur dus: “architecture is just a big container that can help 

and motivate and host all of these good things”. Samenvattend zou men kunnen besluiten dat de 

Maggie’s Centres volgens de ontwerpers een succes zijn vanwege de combinatie van geschikte 

dienstverlening ─ die trouwens het resultaat is van de visie die eraan ten grondslag ligt ─ en een 

ondersteunende omgeving. 
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6.2 Rol van de opdrachtgever 

In de interviews krijgt architectuur vaak een grotere rol toebedeeld dan het ondersteunen van de werking 

van het Centrum. De meeste architecten geloven ook in een direct positief effect: “[the Maggie’s Centres] 

are intended to be healing environment, uplifting, spiritual”. Hierbij is de rol van de opdrachtgever 

cruciaal: “they believe in the premise that space helps and they put a lot of investment in that”, “they 

believe there is a connection between the quality of environment and performance of a building in terms 

of what it’s delivering”. De opdrachtgever geeft architectuur de kans om haar steentje bij te dragen: 

“we’ve got a client that believed that architecture is a part of a process of making an individual feel 

comfortable and therefore aiding the healing process”. Zonder dergelijke visie en steun van de 

opdrachtgever zou het moeilijk zijn voor de ontwerpers om iets vernieuwends te realiseren in de 

zorgsector: “I’m very glad that they acknowledged that architecture can play a role in it”. De 

opdrachtgever heeft dus een belangrijke rol als motor voor vernieuwing. 

De Maggie’s Trust wordt door de ontwerpers beschouwd als een ‘goede opdrachtgever’, omdat ze niet 

gewoon weten wat ze willen, “they are no different from other clients because every client says: “I want 

this””, maar een duidelijke visie hebben over wat ze precies willen: “a client who knew what they wanted 

in terms of content”. Alle ontwerpers bewonderen de expertise en ervaring van de Maggie’s Trust en 

hebben niets dan woorden van lof voor hun opdrachtgever. Ten eerste hebben de mensen van de 

Maggie’s Trust ervaring met de noden van hun gebruikers: “het is een organisatie die bestaat uit 

verpleegsters, of mensen die uit de zorg komen, mensen die ervaring hebben met de behoeftes van 

kankerpatiënten”. Ten tweede hebben ze een sterke visie ontwikkeld over hun doel als organisatie: 

“Maggie’s have become so professional and knowledgeable about what they are about as an organisation 

that you really have an exceptional well-educated client”. En ten derde hebben ze een duidelijker idee 

over hun architecturale wensen ontwikkeld door hun ervaring bij de verschillende ontwerpprocessen: “it 

has made them more and more experienced and very intelligent, knowledgeable clients”. Het respect van 

de ontwerpers voor de opdrachtgever lijkt dus aanleiding te geven tot een constructieve samenwerking. 

De ontwerpers accepteren de adviezen en suggesties van hun opdrachtgever, zoals eerder bleek toen de 

samenwerking besproken werd. Zo wordt bijvoorbeeld de metafoor van het huis, door de Maggie’s Trust 

naar voren gebracht, erg geapprecieerd: “give life to this idea that an environment seen as a house is an 

appropriate environment to make people feel better”. De ontwerpers lijken meer dan anders bereid om 

hun eigen ideeën opzij te zetten voor de wensen van hun opdrachtgever: “sometimes you might think you 

have the right answer, but you need to know what their real needs and concerns are”. De opdrachtgever 

heeft dus ook een belangrijke rol als adviseur. 

 

6.3 Rol van de ontwerper 

De keuze van de Maggie’s Trust om voornamelijk samen te werken met sterarchitecten geeft de indruk 

dat de ontwerper een belangrijke factor is. De meningen van de ontwerpers zelf hierover verschillen 

echter. Het is interessant om even stil te staan bij hoe ze zelf denken over het belang van hun rol. 

Alle ontwerpers benadrukken dat ze zich vereerd voelen om een Maggie’s Centre te mogen ontwerpen: 

“we’re feeling very privileged”, ”it’s a humbling experience”. Een van de ontwerpers merkt op dat dit een 

heel verschillende, maar noodzakelijke, ervaring is voor de meeste sterarchitecten: “architects need to 

know when to be humble, when to, you know, to take their ego away from the design process”. De 

humane benadering biedt de architectuur  een hoger doel dan alleen een kunstmanifestatie te zijn: “it’s 

not about us making an architectural statement, it’s about making places for people”. 

Volgens het OMA-team is de keuze voor sterarchitecten een weloverwogen marketingstrategie: “door 

met een naam te komen, dat het gemakkelijker was om geld of sponsors aan te trekken”. In deze 

redenering wordt de architect dus gekozen omwille van zijn of haar positief effect op de ‘fundraising’ van 

de Maggie’s Trust, en niet omwille van zijn of haar ontwerpervaring. Elke ontwerper zou een Maggie’s 
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Centre kunnen ontwerpen: “voor de kwaliteit van het Centrum denk ik niet dat het absoluut noodzakelijk 

is om een sterarchitect te hebben want iedereen zou dat kunnen”. 

De ontwerper uit het team van Zaha Hadid denkt er anders over. Volgens hem wordt er bewust gekozen 

voor hedendaagse architecten die een frisse kijk hebben op de zorgsector: “more contemporary architects 

that can act as consultants to actually deliver a different space that has different properties and therefore 

fulfils this function slightly different, in a more contemporary way”, “health care space has been neglected 

for a long time”. In deze opinie wordt de architect dus wel verbonden aan de kwaliteit van het ontwerp: 

“they hire people who are committed to develop high quality designs for them and working with them to 

achieve the best possible results”. 

Volgens de lokale architect van Maggie’s Dundee heeft de keuze voor sterarchitecten effect op de 

kwaliteit van de Centra, omdat geen van de architecten wil onderdoen voor de anderen: “I think they’ve 

set the bar higher each time, so I think that’s the challenge. It’s easy to design buildings, but it’s not always 

easy to design architecture”. Bovendien zien de architecten de ontwerpopdracht als een uitgelezen kans 

om hun persoonlijke stempel te drukken: “signature architects all have a personal stamp, they all want to 

have something slightly different, so there are not rolling out a series of Maggie’s Centres”.4 

Ook de architect uit het team van Zaha Hadid geeft aan dat persoonlijke interpretatie, “trying to design 

something which is very personal”, “try to address the brief in their own way”, leidt tot een grote 

verscheidenheid aan gebouwen: “a design which is unique”. De architectuur die tot stand komt staat dus 

in relatie tot de persoonlijke filosofie van de ontwerper: “what does the architect believe is a healing 

quality of architecture”, “Kisho Kurokawa was very keen to make sure that his philosophy was expressed 

through the building designed”. 

Volgens het bureau van Richard Rogers is verbeelding de belangrijkste ontwerperskwaliteit: “my role is to 

try and understand where they’re coming from and imagining that in three dimensions, that imagination is 

the art of architecture”. De vertaling van de noden van de gebruikers is het resultaat van een hechte 

samenwerking met de opdrachtgever: “it’s the physical manifestation of the imagination arising to a close 

discussion with the client”. De ontwerper wordt dus gekozen omwille van zijn talent maar niet omwille 

van zijn naam: “the star factor has nothing to do with it at all”. Deze mening staat dus lijnrecht tegenover 

die van het OMA-ontwerpteam, dat aangeeft dat het aanwenden van ‘merknamen’ een handige vorm van 

marketing is. Volgens de ontwerper van het Rogers-team ervaren bezoekers geen vooraf vastgelegde link 

tussen de naam van de ontwerper en de kwaliteit van het gebouw: “I don’t think people look at our Centre 

thinking: “this is a Rogers Stirk Harbour building, it’s got to be good””. Wel beweerde de ontwerper 

eerder dat originele designmeubels, “it’s an Alvar Aalto”, en kunst een meerwaarde hebben voor het 

Centrum omdat voorwerpen met een ‘merknaam’ de interesse van de bezoekers kunnen opwekken. Het 

feit dat hij deze redenering niet doortrekt naar de architectuur van het Centrum kan verschillende 

redenen hebben. Een van de meest plausibele verklaringen is dat de ontwerper het waarschijnlijk 

ongepast vond om een dergelijke uitspraak over zichzelf te doen. 

 

6.4 Grootste compliment volgens de ontwerpers 

Ten slotte is het interessant om te onderzoeken wat de ontwerpers beschouwen als het grootste 

compliment dat ze gekregen hebben voor deze ontwerpopdracht, omdat dit een indicatie geeft van hun 

eigen intenties omtrent wat ze willen bereiken met het ontwerp. De ontwerpers zijn het erover eens dat 

de meest waardevolle complimenten afkomstig zijn van de gebruikers van het Centrum: “the best 

compliments will come from people who use the building”. In de ogen van de ontwerpers zijn deze 

gebruikers in hoofdzaak de bezoekers van het Centrum. Dit blijkt uit de aangehaalde voorbeelden: “this is 

a space that contributed towards the healing process”, “veel mensen zeiden: “oh, hier zou ik wel willen 

                                                           
4
 Ook Charles Jencks haalt het motief van competitiedrang aan als een van de factoren die leidt tot het succes van de 

Maggie’s Centres, zie 2|wat is Maggie’s? §2.4 Charles Jencks en het architecturaal placebo 
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wonen”, mensen hebben het gevoel dat het een huis was en niet een Centrum”, “most emotional 

responses to the nature of the place and how it helped them and their personal battle”, “raise people’s 

hope”. Dat het Centrum gebruikt wordt zoals beoogd, wordt vaak als een grote opluchting ervaren: “het is 

heel druk in het Centrum en mensen willen in een ruimte gaan zitten, de deur dichtdoen en een dutje gaan 

doen op de bank”, “this is an environment here in which they feel comfortable to do that sharing”. Het is 

duidelijk dat de ontwerpers erg begaan zijn met de noden van de bezoekers van het Centrum en hun 

architecturale opdracht heel serieus nemen omdat ze ervan overtuigd zijn dat architectuur de 

mogelijkheid heeft om een verschil te maken. De reacties die zij als grootste compliment beschouwen zijn 

een duidelijke reflectie van hun eigen interpretatie van de term ‘healing environment’. 

 

7. Conclusie 
Hoe wordt architectuur ingezet? 

7.1 Ontwerpproces: de opdrachtgever als expert 

Een Maggie’s Centre ontwerpen is een uitzonderlijke ontwerpopdracht. De aangestelde ontwerpers 

hadden geen ervaring in de zorgsector en waren aanvankelijk niet vertrouwd met het concept ‘healing 

environment’. Dit nieuwe concept met een duidelijke visie werd aangereikt door de opdrachtgever en 

werkte als oogopener voor de ontwerpers. Ze voelden zich vereerd om mee te werken en de meesten 

doneerden zelfs hun ereloon. Er ontstaat dus een uitzonderlijke situatie, waarbij de visie van de 

opdrachtgever overgedragen wordt aan de architect, in plaats van dat een architect, zoals vaak het geval 

is, zijn of haar visie probeert te verkopen aan een opdrachtgever die een meer conventionele uitkomst 

wenst. Hoewel opdrachtgevers vaker weten wat ze willen, wordt in dit geval uitzonderlijke waarde aan 

hun mening gehecht, waarschijnlijk gezien het programma. Er is een groot wederzijds respect, omdat de 

ontwerpers de expertise van de opdrachtgever erkennen en de opdrachtgever het ontwerptalent van de 

ontwerpers erkent. Dit lijkt een goede voedingsbodem voor een vruchtbare samenwerking. 

In het geval van de Maggie’s Centres wordt de ontwerpopdracht voornamelijk als een visie op ruimte en 

beleid gepresenteerd, en niet als een technische omschrijving.5 Er valt wel op te merken dat de 

overdracht van de visie en de ervaring van de opdrachtgever naar de ontwerpers vaak een surrogaat lijkt 

te zijn voor eigen onderzoek, al is het niet duidelijk in welke mate de architecten een onderzoek uitvoeren 

bij andere opdrachten. De opdrachtgever weet exact wat nodig is in termen van atmosfeer en beleid. De 

ontwerpers destilleren hieruit de visie dat architectuur een positief effect kan hebben door een 

aangename omgeving ter beschikking te stellen voor mensen die in aanraking komen met kanker. Het is 

ook opvallend dat de opdrachtgever heel wat concepten aanreikt die een gemeenschappelijke basis 

vormen in alle ontwerpen, waarover hieronder meer. De ontwerpers hebben eigenlijk minder ervaring in 

de sector dan de opdrachtgever, maar hebben ervaring in het orkestreren van ruimte en krijgen de kans 

om al hun registers open te trekken. Toch omvat de taak van de ontwerper meer dan de esthetische 

leiding. De ontwerpers krijgen de kans om hun eigen interpretatie van het concept te ontwikkelen, omdat 

de ruimtelijke vertaling ervan nog helemaal open ligt. Deze kans om een eigen invulling te geven, lijkt een 

extra stimulans voor de ontwerpers. Dit heeft, samen met de diversiteit van de verschillende sites, ook als 

resultaat dat alle Centra een heel andere fysieke gedaante aannemen, terwijl de Centra toch een 

gelijkaardige werking hebben als gevolg van de terugkerende thema’s en gedeelde visie. 

De gesprekken met de ontwerpers leiden dus tot het inzicht dat de Maggie’s Centres tot stand komen 

door een constructieve samenwerking met de opdrachtgever, die als expert wordt gezien. De architectuur 

is een vrij letterlijke vertaling van een goed omschreven programma, in een taal die gekozen wordt door 

de ontwerper in kwestie. De grote vrijheid in interpretatie en vormgeving van de ontwerpopdracht is een 

uitdaging die de ontwerpers graag aangaan. 

                                                           
5
 zie 2|wat is Maggie’s? §3 Ontwerpopdracht 
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7.2 Veelzijdige atmosfeer 

De architecten willen een gebouw ontwerpen dat de werking van het Centrum kan ondersteunen. De 

duidelijkste indicaties voor de taak die ontwerpers aan de architectuur toewijzen zijn hun benamingen 

voor de atmosfeer. De veeltallige omschrijvingen van de beoogde atmosfeer in het Centrum duiden op de 

aanvullende rol die architectuur moet spelen. De atmosfeer in een Maggie’s Centre is echter absoluut niet 

eenduidig te omschrijven. De werking van een Centrum omvat verschillende aspecten die in hun 

ruimtelijke vertaling heel contradictorisch kunnen zijn, zoals openheid versus privacy. 

Het is moeilijk om een lijn te vinden in de verschillende termen die gebruikt worden om de beoogde 

atmosfeer te beschrijven. Er zijn zowel terugkerende thema’s, zoals anders zijn dan het ziekenhuis, maar 

er zijn ook veel thema’s die anders geïnterpreteerd worden door verschillende ontwerpers. Zo verwijzen 

de meeste ontwerpers naar ‘huiselijkheid’, maar hebben ze hiervoor allemaal een verschillende motivatie 

en ruimtelijke implementatie. De diversiteit aan termen wordt nog vergroot door de verschillende 

ambities die de ontwerpers in het ontwerp verwerken. Terwijl voor sommige ontwerpers het creëren van 

een aangename omgeving voldoende is, kan het doel voor andere ontwerpers stimulatie of net het 

ondersteunen van meditatie zijn. Dergelijke variëteit aan sferen vraag duidelijk om een gediversifieerde 

ruimte. 

Omdat het grote gamma aan omschrijvingen wijst op een persoonlijke invulling van de ontwerpers, is het 

interessant om te onderzoeken of deze ook degelijk aansluiten bij de noden of verwachtingen van de 

gebruikers. Daarom zullen deze diverse atmosferen voorgelegd worden aan een gebruikersgroep, 

waarover later meer. 

 

7.3 Gemeenschappelijke architecturale thema’s 

Naast de beoogde atmosfeer is het interessant om aandacht te besteden aan wat de concrete 

mogelijkheden van architectuur blijken volgens de ontwerpers. Doorheen dit hoofdstuk zijn allerlei 

architecturale ingrepen aan bod gekomen. Deze concrete ingrepen zijn uniek, omdat ze de persoonlijke 

invulling zijn van een ontwerpteam, in een specifieke context. Maar toch zijn er een aantal 

gemeenschappelijke thema’s in het ontwerp die belangrijk bevonden worden door alle ontwerpers. 

Daarom kunnen ze als algemene concepten voor een Maggie’s Centre beschouwd worden. 

Ten eerste besteden alle ontwerpteams veel aandacht aan het binnenkomen in het Centrum. Hierbij 

wordt ook aan de aanlooproute naar het Centrum gedacht. Sommigen ontwerpers ontwikkelen een 

strategie om mensen door middel van de architectuur nieuwsgierig te maken om binnen te komen. Het 

Centrum moet in alle opzichten absoluut zo drempelloos mogelijk zijn, met een verwelkomende en 

ongedwongen inkomruimte op maat van haar bezoekers. Bij het binnenkomen moeten de bezoekers een 

aangenaam contrast met het ziekenhuis ervaren. Eveneens moet de interne lay-out van het Centrum 

onmiddellijk duidelijk zijn. 

Ten tweede zijn de ontwerpers er zich van bewust dat het Centrum een bepaalde graad van privacy moet 

garanderen. Er wordt voornamelijk nadruk gelegd op de visuele disconnectie van de ziekenhuisomgeving. 

Daarnaast is er ook een interne privacygradiënt. De meeste ontwerpers focussen zich op het individueel 

ruimtegebruik. Ze vinden het belangrijk dat de bezoekers de mogelijkheid hebben om zich af te zonderen 

en hun eigen plaats in de ruimte te vinden. Dit kan gaan om hoekjes in een grotere ruimte waar een 

virtuele afscheiding ontstaat of fysiek afgeschermde ruimtes. Deze ruimtes krijgen vaak speciale aandacht 

om een geborgen atmosfeer tot stand te brengen. Veel voorkomende thema’s zijn het gebruik van hout, 

daglicht en het ontwerpen van het plafond. 

Ten derde kiezen alle ontwerpers voor een open plan. Dit kan als een ontwerprespons gezien worden op 

de vraag van de Maggie’s Trust om het Centrum te laten werken als een collectieve ruimte. Tegelijkertijd 

staat het echter in schril contrast met de vraag naar ruimtes waar gebruikers zich kunnen afzonderen. Het 

regelen van de relaties tussen de verschillende ruimtes is dus een zeer belangrijk programmapunt. De 
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ontwerpers reageren met een flexibel gebouw, waarbij onderdelen van de ruimte afgesloten kunnen 

worden van de rest. Wanneer deze ruimtes niet in gebruik zijn, blijft dus de open atmosfeer en het 

overzicht over het Centrum behouden. Dit concept over de collectieve werking van het Centrum lijkt, net 

als de metafoor van een haardvuur, door de Maggie’s Trust in het ontwerp geïntroduceerd. De 

ontwerpers hebben deze metafoor overgenomen in hun interpretatie, maar leggen duidelijk minder 

nadruk op het groepsaspect van de Centra. 

Deze thema’s illustreren dus wat volgens de ontwerpers de concrete taak van architectuur in de Maggie’s 

Centres is. Ze zullen, evenals de diversiteit aan benamingen voor de atmosfeer, als input gebruikt worden 

voor een onderzoek naar het gebruikersperspectief. 
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Naast de visie van de ontwerpers van Maggie’s Centres is het ook interessant om het perspectief van de 

gebruikers te onderzoeken. Hiervoor zijn verschillende motivaties. Ten eerste zijn de Maggie’s Centres 

ontstaan vanuit de getuigenis van Maggie Keswick Jencks, die de noden aan het licht bracht van mensen 

die geconfronteerd worden met kanker. Het gebruikersperspectief vormt dus een belangrijke input, en 

kan de betekenis van het begrip ‘healing environment’ verrijken. Ten tweede zijn het de gebruikers die de 

‘healing environment’ in gebouwde vorm, dus in realiteit, ervaren. Deze beleving kan verschillend zijn van 

de ontwerpintentie, zowel ten gevolge van de materialisatie van ideeën als van een andere interpretatie 

van de gebruikersnoden.1 Het gebruikersperspectief vormt dus ook een belangrijke feedback, en kan 

meer inzicht geven in de concrete toepassing van een ‘healing environment’. 

Om het gebruikersperspectief te onderzoeken werd gekozen voor een focusgroepinterview met 

gebruikers van Maggie’s Centres. Een focusgroepinterview is een kwalitatieve onderzoeksmethode 

waarbij verschillende deelnemers hun ervaringen kunnen communiceren en hun visie kunnen duiden in 

een open discussie.2 De interactie tussen gebruikers vergroot de kwaliteit van de onderzoeksdata, omdat 

in een discussie gemakkelijker motivaties voor bepaalde visies naar boven komen.3 

Het focusgroepinterview start met het verkennen van de meningen over algemene concepten als ‘healing 

environment’ en gaat op zoek naar de noden van de gebruikers. Daarna wordt feedback gevraagd over 

meer specifieke ruimtelijke ervaringen. De thema’s die naar voren komen uit de interviews met de 

architecten vormen samen met de thema’s uit publicaties en eerder onderzoek naar gebruikerservaring 

de input voor de discussiepunten van het focusgroepinterview. 

De Maggie’s Trust gaf toestemming voor één focusgroepinterview, in het Maggie’s Centre in Dundee. Er 

werd een focusgroep samengesteld met een variëteit aan gebruikers van het Centrum. Onder de 

participanten bevonden zich volgende vier gebruikers: één vrijwilliger, één therapeute (een zogeheten 

‘cancer support specialist’) en twee bezoekers van het centrum, namelijk iemand die kanker al enige tijd 

overwonnen had maar nog steeds naar het Centrum kwam en iemand die tot recent in behandeling was. 

Het is belangrijk om op voorhand in acht te nemen dat de deelnemers antwoorden zullen geven die sterk 

beïnvloed zijn door hun eigen Maggie’s Centre. Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn, omdat de 

aanwezigheid van een voorbeeld de discussie concreter kan maken. Men moet er echter wel mee 

rekening houden dat deze getuigenissen daarom niet veralgemeenbaar zijn. De bedoeling van het 

focusgroepinterview is dan ook niet om een algemene waarheid te achterhalen, maar om dieper in te 

gaan op de ervaringen en motivaties van gebruikers.  

                                                           
1
 Nathan CRILLY ontwikkelde een model dat de relatie tussen ‘design intent’ en ‘consumer experience’ in kaart brengt. Het 

framework bestaat uit 9 communicatie- of interpretatiefases. ‘Artefact variation’ beschrijft hoe een ontwerp in de 
gerealiseerde vorm kan verschillen van de ontwerpbedoeling. ‘Mutual awareness’ beschrijft het wederzijds beeld dat 
ontwerper en gebruiker van elkaar hebben. Zie: Nathan CRILLY et al., “Representing Artefacts as Media: Modelling the 
relationship between designer intent and consumer experience”, International Journal of Design, 2006, vol.2, nr.3, pp.15-27 
2
 Dimitri MORTELMANS, Handboek kwalitatieve onderzoeksmethodes, Acco, Leuven, 2009 (

1
2007), pp.317-346 

3
 Thomas L. GREENBAUM, Moderating Focus Groups: A practical guide for group facilitation, Sage, London, 2000 
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1. Voorbereidend onderzoek 

1.1 Thema’s uit publicaties en onderzoek 

Bij het oprichten van de Maggie’s Trust verdedigde Maggie Keswick Jencks de rol van de gebruiker. Uit de 

publicaties van de organisatie blijkt nog steeds hoezeer de gebruiker centraal staat. Een korte verkenning 

van getuigenissen die gepubliceerd zijn in de brochures van de Maggie’s Trust, geeft een eerste beeld van 

de gebruikersnoden waarop de Maggie’s Centres een antwoord willen bieden. Men kan opmerken dat het 

hier niet om origineel bronmateriaal maar uitgaves van de Maggie’s Trust betreft. Toch levert deze 

selectie informatie over het gebruikersperspectief, of op zijn minst over de interpretatie daarvan door de 

opdrachtgever van de Maggie’s Centres. Daarnaast werd ook reeds onderzoek uitgevoerd naar de 

ervaringen van gebruikers in Maggie’s London door middel van een focusgroepinterview4. De 

getuigenissen van de deelnemers geven een breder beeld van het gebruikersperspectief. Uit beide 

bronnen blijkt dat de bezoekers van een Maggie’s Centre op zoek zijn naar meer dan lessen in 

stressbeheersing, yoga of voeding, en dat de omgeving wel degelijk een rol lijkt te spelen. Hieronder volgt 

een kort overzicht van verschillende aspecten die worden aangehaald. 

In de eerste plaats komen mensen naar het Maggie’s Centre omdat ze op zoek zijn naar antwoorden op 

hun vragen over kanker. De bezoekers waarderen dat het Centrum open en informatief is. Het succes van 

de dienstverlening wordt in belangrijke mate bepaald door de zorgverleners. Deze zitten niet verborgen 

achter de computer, zoals bij meer conventionele liefdadigheidsinstellingen. Ze zijn sociaal en 

behulpzaam en stellen bezoekers gerust: “Maggie’s allowed me time to pause and reflect, and not be 

frightened of doing so.”5  Verder ervaren de bezoekers een enorme positieve energie omdat het Centrum 

speciaal gebouwd is om een antwoord te bieden op hun noden. 

De gebruikers geven aan dat ze het Maggie’s Centre waarderen omdat het een omgeving is waarin de 

eigen situatie niet telkens opnieuw uitgelegd moet worden. Men voelt er zich normaal en kan praten met 

andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten: “It’s a place where people really understand you.”6 

Mensen begrijpen elkaar en leren ook van elkaar. Sommige merken op dat naar het Maggie’s Centre gaan 

veel beter is dan alleen thuis te zitten, waar men gemakkelijk in een negatieve sfeer vast blijft zitten. Door 

vrolijke mensen te zien, wordt men aangestoken door hun optimisme en dat geeft zelfvertrouwen. De 

medegebruikers worden meer dan kennissen, er is sprake van een gemeenschapsgevoel: “For me 

Maggie’s represented a community, a place which was extraordinarily welcoming and where I could just 

crash out.”7 Elementen zoals de keukentafel dragen bij aan een huiselijke sfeer die het groepsgevoel 

vergroot. De huiselijkheid maakt het mogelijk dat de ruimte, of zelfs een object zoals de tafel, als een 

ankerpunt gezien wordt. 

De architectuur van de Maggie’s Centres kan op enorm veel lof rekenen van de gebruikers: “I just felt the 

building enveloped me in love... it’s bright, it’s light and the first thing you do is smile.”8 Vooral de 

ruimtelijkheid, de ontspannen atmosfeer en de kalme, liefst groene, omgeving worden als ‘healing’ 

bestempeld. De onderliggende redenering is dat deze ruimtelijke aspecten kunnen helpen om de angst 

weg te nemen. Verder apprecieert men dat er verschillende ruimtes beschikbaar zijn met een variëteit 

aan groottes en sferen: “Maggie’s provided me with a refuge ─ a sanctuary ─ part of the real world but 

                                                           
4 informatie afkomstig uit de transcriptie van een focusgroepgesprek met gebruikers van Maggie’s London door Margo 

Annemans, de resultaten werden verwerkt in volgende paper: Margo ANNEMANS et al., “What makes an environment 
healing? Users and designer about the Maggie’s Cancer Caring Centre London”, in: Jamie BRASSETT et al. (Eds.), Out of 
Control. Proceedings of 8th Design and Emotion Conference London 2012 
5
 Gordon Kirk in: MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.20 

6
 Alan Andreson in: MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.7 

7
 Mike Charkow in: MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.8 

8
 Trudy McLeay in: MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.17 
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somehow detached.”9 Ook het verschil met het ziekenhuis wordt aangehaald. Een Maggie’s Centre is niet 

grijs, het is ruimer en helderder en het heeft vooral een niet-institutionele atmosfeer. 

Beide bronnen geven een indicatie van wat gebruikers van Maggie’s Centres belangrijk achten in de 

omgeving. Een verkenning van deze getuigenissen kan zinvol zijn om de discussiepunten voor het 

focusgroepinterview voor te bereiden. 

 

1.2 Thema’s uit interviews met ontwerpers 

Op het einde van het vorige hoofdstuk werd reeds geconcludeerd welke ontwerpintenties duidelijk naar 

voren komen uit de interviews met de architecten van Maggie’s Centres. In het huidige hoofdstuk wordt 

niet alleen het gebruikersperspectief op zich onderzocht, maar wordt het ook gerelateerd tot de 

ervaringen die de ontwerpers beoogden. 

Kort samengevat werd er een grote variëteit aan benamingen voor de beoogde atmosfeer gebruikt. De 

meeste ontwerpers spreken over een aangename omgeving, die anders is dan het ziekenhuis. Verder 

krijgt architectuur een scala van taken toebedeeld, van stimuleren tot het ondersteunen van meditatie. 

Deze intenties zullen daarom worden afgetoetst met de wensen of noden van de gebruikers. 

De belangrijkste gemeenschappelijke architecturale thema’s in het ontwerp zijn binnenkomen in het 

Centrum, de mogelijkheid om zich af te zonderen in het gebouw, en een open plan. De ontwerpers 

focussen op de individuele ruimtebeleving, wat blijkt uit hun aandacht voor privacy, maar hebben ook een 

grote invloed op collectief ruimtegebruik vanwege de keuze voor een open plan. Omdat de ontwerpers 

veel belang hechten aan deze concepten en de ervaring van de gebruikers bewust willen sturen, is het 

interessant om deze thema’s voor te leggen aan de gebruikers. 

 

2. Associaties bij ‘healing environment’ 

2.1 Insteek 

Het focusgroepinterview opent met een algemene vraag over het thema ‘healing environment’. 

 What does the concept of ‘healing environment’ mean to you personally? 

In het eerste deel van het interview wordt het thema op een zo algemeen mogelijke manier benaderd. Op 

die manier kunnen de deelnemers, zonder in een bepaalde richting gestuurd te worden, hun ideeën en 

hun eigen visie op de term ‘healing environment’ kenbaar maken. Het doel van deze vraag is niet om de 

gebruikers hun Centrum te laten evalueren, al zullen waarschijnlijk wel de eerste concrete voorbeelden 

worden vermeld. Deze vraag wil de terminologie, persoonlijke focus en verwachtingen van de gebruikers 

onderzoeken om zo inzicht te krijgen in de taak die aan architectuur wordt toegeschreven. 

 

2.2 Een zorgzame omgeving 

De eerste associaties die de term ‘healing environment’ bij de deelnemers oproept zijn begrippen die 

verband houden met zorg. Ten eerste geeft deze omgeving een gevoel van veiligheid: “a safe place”, “a 

place of safety”. Men is er omringd door liefde en zorg: “a place where people care”, “love”. Deze zorg 

wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijkheid: “unconditional”, “acceptance”, “informality”. In deze 

omgeving voelt men zich thuis: “homeliness”, “comfort”, “feeling comfortable”. Ten slotte is er een 

positieve atmosfeer: “joyfulness”. 

                                                           
9
 Isobel Rutter in: MAGGIE’S, What is Maggie’s?, p.11 
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Een van de deelnemers gebruikt de metafoor van een baarmoeder om het gevoel van door zorg omringd 

te worden te beschrijven: “It’s like coming into a gigantic womb. Coming in and the whole thing sort of 

enfolds you, like it’s giving you a great, big hug. And there’s no edge to it.” 

 

2.3 Mentale rust 

Naast zorg is rust een belangrijk kenmerk van de omgeving: “calm”, “quiet”, “peace”. Deze begrippen 

geven ook aanleiding tot de eerste ruimtelijke begrippen, die in verband staan met een kalme atmosfeer: 

“light”, “space”, “bright”, “airiness”, “somehow light rather than dark”. De deelnemers erkennen dat de 

omgeving zich moet lenen tot rustig nadenken, “healing is very much in your mind”, om de eigen situatie 

te begrijpen, “getting to know oneself”, en uiteindelijk te aanvaarden: “acceptance”. 

Zoals in de Maggie’s Centres kan de omgeving een plaats zijn waar verklaringen aangereikt worden: “in 

this environment you can get explanations”. Net als het idee van een zorgzame omgeving suggereert dit 

een samenzijn met anderen. Een andere deelnemer legt de nadruk eerder op de individuele ervaring, wat 

een meer solitaire omgeving impliceert: “I could imagine a healing environment could be a space I could 

go to on my own”. De deelnemers komen tot het besluit dat een ‘healing environment’ zowel een ruimte 

voor een individu als voor een groep kan zijn. 

 

2.4 Analogie met buitenruimtes 

Wanneer de deelnemers denken aan een andere omgeving dan het Maggie’s Centre die aan 

bovenstaande eisen voldoet, denken de meesten aan een buitenruimte: “for me, a healing environment 

I’d find, would be a garden”, “I would be drawn to outside spaces”. Een van de deelnemers wijst erop dat 

het Maggie’s Centre een aantal belangrijke kenmerken deelt met buitenruimtes. De ruime vertrekken en 

hoge plafonds geven een gevoel van onbelemmerde ruimtelijkheid: “There’s something about a building 

that emulates outside spaces. I think this building could be a bit like an outside space because like there’s a 

lot of space, like the sky is above you, there’s lot of- You don’t feel limited.” 

Over het belang van ramen met een zicht naar de buitenruimte wordt geen besluit gevormd. De 

deelnemers erkennen het positief effect van een uitzicht op de natuur, “I think our beautiful view, it really 

helps”, maar zien hierin geen vereiste, omdat ook gesloten ruimtes een gevoel van ruimtelijkheid kunnen 

opwekken: “In one way I’m thinking that it would be important, that it means so much that you come in 

and that you can actually see the outside, but then I’ve been in cathedrals and building where you don’t 

see the outside or in beautiful buildings- So now I’m correcting myself, thinking that you don’t have to 

necessarily see outside.” 

 

3. Discussie over een ondersteunende omgeving 

3.1 Insteek 

In een volgende fase wordt de discussie op gang gebracht en meer gespecifieerd door commentaar te 

vragen op bepaalde statements. De deelnemers krijgen een aantal papiertjes met daarop statements 

waarvan gevraagd wordt om de (drie) voor hen meest passende naar voren te schuiven of ze te 

rangschikken volgens toepasselijkheid. Daarna wordt een discussie gestart over de statements zelf en 

over de gelijke of net verschillende keuzes. 

De statements leggen een verband met architectuur: “Architectuur moet voor mij vooral … faciliteren”. 

Het gaat hier over aspecten van Maggie’s Centres die als belangrijk geïdentificeerd worden in de literatuur 

of in vorig onderzoek of die aangenomen worden door architecten. De functies die gekozen zijn, maken 

onderdeel uit van de werking van Maggie’s Centres, maar zijn niet de primaire functies zoals 

psychologische begeleiding of informeren. De voorgelegde functies zijn: verankering, afleiding, reflectie, 
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relaxatie, sociaal contact en stimulering. Met deze keuze is geprobeerd om verschillende aspecten te 

ontrafelen en tot niet-overlappende thema’s te komen. De deelnemers kunnen ook andere functies 

aanduiden. 

Het doel van deze vraag is niet om architecturale oplossingen te formuleren maar om een debat te 

starten over de mogelijkheden van architectuur in het creëren van een atmosfeer die nodig wordt geacht 

voor de werking van de Maggie’s Centres. De uitspraken vormen een stimulus voor een diepere discussie. 

 Architecture should mainly facilitate … 

 ANCHORING: It should be like a home, a welcoming place of my own to return to. 

 DISTRACTION: It should make me forget about my situation and make me feel normal. 

 REFLECTION: It should be a calm and non-distractive place where I am able to focus or meditate. 

 RELAXATION: It should be a reassuring place that is able to take away my fear, stress and doubts. 

 SOCIAL CONTACT: It should be a place where I can meet people that are in a similar situation. 

 STIMULATION: It should energize and inspire me and infect me with optimism. 

 

3.2 Stimulering 

Het eerste begrip dat als onontbeerlijke functie naar voren geschoven wordt, is stimulering: “it just 

stimulates me”. De gebruikers vinden het heel belangrijk dat het gebouw hen positieve energie geeft: 

“energise you”, “you’d want an energy from a building, that it would give you a kind of an uplift and a feel 

good factor”. 

Stimulering heeft te maken met interesse. De deelnemers geven aan dat ze absoluut geboeid zijn door de  

architectuur van het Centrum, die varieert tot in de kleinste details: “you honestly see something 

different, absolutely every time [...] and I think that’s the thing about this building that is so interesting”, 

“these are nice details”. De details vormen een focuspunt: “If I’m lying on my back in the big room here, in 

the middle of an exercise getting instructions, I have a look at the roof structure and just see how it’s put 

together. It’s just het whole ambiance of the whole building. It’s full of surprises and it’s calm and it’s lively 

at the same time.” De ongewone vorm van het gebouw lijkt dus een positief effect the hebben. Van een 

conventionele, rechthoekige ruimte, daarentegen, kan de gebruiker zich onmiddellijk een mentaal model 

vormen, zodat alle details direct gekend zijn en er weinig interesse voor de ruimte overblijft. De 

mogelijkheid om steeds nieuwe details te ontdekken wekt fascinatie op, wat een mentale stimulans kan 

zijn: “It’s fascinating. It fascinates me anyway. And if it starts to fascinate you, it stimulates your brain. 

And if it stimulates your brain, it stimulates other things that you want to get on with.” 

Daarnaast worden ook licht, “light”, en ruimtelijkheid, “space”, “airiness”, aangeduid als noodzakelijke 

aspecten in architectuur die een stimulerende werking hebben. Verder ervaren de deelnemers de locatie 

van het Centrum, “the siting of the building”, als stimulerend, al komen ze tot de conclusie dat een 

dergelijke locatie geen vereiste is voor een stimulerende atmosfeer: “but then you see you can get that 

without having the benefits of a site like this”. 

 

3.3 Relaxatie 

Een van de deelnemers haalt relaxatie aan als een aspect dat niet van toepassing is op de architectuur van 

een ‘healing environment’, maar exclusief in de mogelijkheden van mensen ligt: “I don’t think a place can 

take away your fear or stress and doubts; it’s the people within it. I don’t think that architecture- I mean, 

you may like the architecture and feel it’s really nice, but I don’t know how that can take away your fear. 

For me, I don’t know how that- for me it’s the people who do it.” Mogelijk is deze redenering het resultaat 

van de persoonlijke focus van deze deelnemer, die als vrijwilliger in het Centrum werkt en zich 

voornamelijk toelegt op het geruststellen van bezoekers. 
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De andere deelnemers zijn er echter van overtuigd dat architectuur wel degelijk een belangrijke rol speelt 

bij relaxatie: “I chose relaxation as one of the key things that I think a building, a healing environment- the 

actual architecture of the building should be able to offer reassurance and take away fear.” Hoewel het 

gemakkelijker is om te denken aan negatieve voorbeelden, “some buildings can horrify you”, zijn in het 

Maggie’s Centre ook positieve voorbeelden te vinden, zowel wat betreft het exterieur als het interieur.  

Ten eerste erkennen de gebruikers dat de inkom reeds een geruststellend effect heeft vanwege de schaal 

en herkenbaarheid: “the size of the doorway, for instance, is very reassuring: it’s a small, domestic 

entrance”. In sommige gebouwen voelen bezoekers zich reeds bij het binnenkomen onmiddellijk thuis: 

“there are certain buildings you go in and you shake yourself, and I think it’s a very animal instinct, you 

shake yourself: “hey, this is comfortable””. Dit wijst dus op een groot vermogen van architectuur om 

mensen te ontspannen. Het binnenkomen in het Centrum zal later nog uitgebreider besproken worden. 

Ten tweede werkt de ruimtelijkheid niet alleen stimulerend maar ook ontspannend. Gebruikers voelen 

zich beter wanneer de ruimte geen extra belasting vormt. Negatieve prikkels zoals te drukke, donkere 

kleine of lage ruimtes kunnen extra stress opwekken. Een hoge, lichte ruimte wordt daarentegen als heel 

ontspannend ervaren: “There’s something about having space above your head, that somehow makes you 

feel- It’s almost like your thoughts feel less in your head, it’s almost like they expand out. So physically 

that’s something, I think, that makes you feel good.” 

Een van de deelnemers wijst op een belangrijke link tussen relaxatie en stimulatie. Het kan soms heel 

moeilijk zijn om te ontspannen wanneer iemand bevangen is door angst. Deze persoon kan nood hebben 

aan een stimulerende dosis optimisme, die de verkramptheid helpt oplossen: “I think you need to be able 

to come to terms with your fears, or whatever, you need to be able to accept them. To deal with that you 

need to relax the fences you built up. And I actually think stimulation is part of that, because I think, 

probably, to accept that you have to be able to be optimistic as well, you have to have a certain amount of 

optimism.” En ook omgekeerd helpt ontspanning om geïnspireerd te worden: “If you are feeling calm and 

you’ve got no fear, than you’re in a place that you’re more able to be inspired and energised.” 

 

3.4 Verankering 

Hoewel de bezoekers van het Centrum niet direct aan verankering dachten, brengt de therapeute dit naar 

voren als een cruciaal aspect: “the anchoring: a healing environment- I thought it was important that it 

would feel welcoming, so it would be a place that if you went there once you would feel that you could go 

back again.” De andere deelnemers erkennen dat het belangrijk is dat de ruimte haar gebruikers moet 

aanzetten tot een nieuw bezoek. 

In de loop van het gesprek komen meerdere indirecte verwijzingen naar dit thema voor. Onder de 

noemer huiselijkheid wordt gesproken over een belangrijk vermogen van architectuur om mensen zich 

welkom te laten voelen: “it’s like the big living kitchen in an old farmhouse that’s always been the centre 

of the home”. 

Net zoals blijkt uit de eerder vermelde metafoor van de baarmoeder, wordt de vormgeving van het 

Centrum geassocieerd met verwelkoming en geborgenheid: “What does it for me, inside this building, is 

that there are very few straight lines. There’s a lot of curvature. I think that’s very welcoming and 

embracing and it’s warm”. De vormelijke aspecten worden beschreven met termen waarmee men ook de 

dienstverlening van het Centrum karakteriseert: “it’s not a machine, it’s just a lovely building, enfolding 

and embracing you”. 

 

3.5 Sociaal contact 

Geen van de deelnemers hecht initieel uitzonderlijk belang aan de rol van sociaal contact in een ‘healing 

environment’. Wel geven ze aan dat de architectuur van het Maggie’s Centre een duidelijke invloed 
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uitoefent op sociaal contact. Vanwege het open plan is het namelijk onmogelijk om contact met andere 

mensen te vermijden: “It’s very much designed so you can’t avoid meeting people. Can you? When you 

come in, you can’t avoid meeting people. You can’t come here and disappear into a room in the corner 

somewhere.” 

Vaak hebben mensen geen nood aan anderen bij hun eerste bezoek aan het Centrum: “I suppose you 

could come in for the first time and not want to meet a lot of people, so you might want a quiet space”, 

“Sometimes people may come into the building and they immediately will be very tearful and you would 

want to shelter that person a little bit and not bring them into the big mess of things.” Deze mensen zijn 

dus niet direct op zoek naar andere mensen in een gelijkaardige situatie, maar willen een gesprek met een 

van de specialisten. Bij het binnenkomen willen ze liever een rustige plek vinden: “Sometimes people 

might come in and they’re a bit hesitant about being here for the first time, so they might just come into 

the library and just want to have a look around.”  De bezoekers geven aan dat het vinden van een rustige 

plaats wel degelijk mogelijk is: “but there are quiet spaces”. Ook de twee bezoekers uit deze focusgroep 

geven aan dat ze aanvankelijk weinig enthousiast waren over de confrontatie met anderen. De ene begaf 

zich bij het binnenkomen naar de rustigste plek in het gebouw, “I sat in the library”, de andere kwam 

enkel voor een afspraak met de psycholoog maar werd gecharmeerd door het spontane aanbod van een 

kop thee: “I was straight offered a cup of tea, to be honest [lacht]”. Ook na het eerste bezoek blijft de 

wens om anderen te ontmoeten afhankelijk van de gemoedstoestand, “it depends on how you’re feeling 

when you come into the building” en de persoonlijkheid van de bezoeker in kwestie: “I think it depends on 

your personality as well”. 

Uiteindelijk stoten de deelnemers toch op een erg belangrijk gevolg van sociaal contact. Het ontmoeten 

van andere mensen kan namelijk een drijfveer zijn om terug te komen naar het Centrum:  “Would social 

contact not be the thing that keeps you- brings you back to the Maggie’s Centre?”, “I think the thing that 

brings you back is the fact that you’ve met people and you became friends.” Op die manier speelt sociaal 

contact dus een rol in het eerder besproken aspect van verankering. Het concept van de keukentafel dat 

in alle ontwerpen aanwezig is, lijkt dus een belangrijke zet. 

Daarnaast appreciëren de gebruikers ook het begrip van anderen in een gelijkaardige situatie: “It is easier 

because they know where you’re coming from, because there are certain things that arise no matter what 

kind of cancer you have [...] So it’s a shared understanding, which you don’t need to say.” Men kan dus 

concluderen dat sociaal contact een essentiële rol speelt in het tot stand brengen van een atmosfeer van 

zorg en begrip: “You would imagine that people in this environment- there would be a shared 

understanding in that place.” Architectuur moet sociaal contact dus zeker stimuleren, maar zonder de 

bezoeker zomaar in de groep te gooien. 

 

3.6 Andere aspecten 

De andere aspecten die nog niet besproken zijn, reflectie en afleiding, kregen minder aandacht in de 

discussie, maar werden niet als irrelevant beschouwd: “I did like that one because I’m a bit, I suppose, 

particularly drawn to more quiet places”. Reflectie werd sterk gelinkt aan relaxatie: “reflection can be 

encompassed by relaxation. I don’t think they’re necessarily separated.” Een rustige plaats is een vereiste 

om zich te bezinnen. Hoewel het Centrum niet in zijn geheel wordt ervaren als een plaats voor meditatie, 

biedt het plaatselijk wel de mogelijkheid om te mediteren: “you can have places of calm [...] even if it’s a 

busy day here”. Ook afleiding is volgens de deelnemers sterk verweven met stimulatie en relaxatie. De 

afleiding kan een inspiratie zijn, maar het is ook iets om op te focussen, wat helpt om te ontspannen. 

Ten slotte werden de deelnemers gevraagd welke belangrijke aspecten zij nog zouden toevoegen. Een van 

de deelnemers suggereert ontdekking: “discovery coming out of the architecture: the more you look, the 

more you find”. Er wordt besloten dat dit een onderdeel van stimulatie is. Zoals eerder aangehaald wekt 

een hoge graad van detaillering interesse op en stimuleert het de gebruikers om andere dingen te 
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ontdekken. Men kan dus besluiten dat het inspireren van de gebruikers een belangrijke taak van 

architectuur is. 

 

4. Focus op architecturale thema’s 

4.1 Insteek 

Het volgende deel van het focusgroepinterview maakt de overstap naar specifieke architecturale ingrepen 

of concepten waar de architecten veel nadruk op leggen, zoals besproken in het vorige hoofdstuk. Deze 

vraag wil onderzoeken hoe deze ruimtes ervaren en gebruikt worden, of de gebruikers zich bewust zijn 

van de, eventueel alternatieve, architecturale aanpak en of de bedoelde ervaring overeenkomt met de 

noden van de gebruikers. De concepten worden neutraal voorgesteld, waarna meer gericht doorgevraagd 

kan worden naar de bedoelde ervaring en mogelijke incongruenties of conflicten. Er wordt ingezoomd op 

het binnenkomen in het Centrum, de privacy in het gebouw en de gemeenschappelijke keuze van de 

ontwerpers voor een open plan. 

 How do you experience entering the Centre? 

 How do you experience privacy within the building? 

 How do you experience the openness of the building? 

 

4.2 Binnenkomen 

Voor de gebruikers is het binnenkomen in het Maggie’s Centre een heel sterke ervaring: “I almost feel a 

sense of peace when I come in the door”, “you just walk in the door and you just seem to relax”. Deze 

getuigenissen geven de indruk dat er een algemene, rustgevende of ontspannende atmosfeer in het 

Centrum heerst. 

De ontwerpers gaven aan dat belangrijk is dat het Centrum verwelkomend is en dat de drempel zoveel 

mogelijk verlaagd wordt, zeker voor het eerste bezoek. Ook de participanten van het focusgroepinterview 

wijzen op de grote moeite die bezoekers kunnen hebben om de stap te zetten: “people have come in and 

have said to me: “You know, I’m nearly at the end of my treatment [...] I’ve come several times at the door, 

I couldn’t bring myself to come in and now I should have come in the beginning””. Volgens de vrijwilliger 

was de onbekendheid van de Maggie’s Centres aanvankelijk een belangrijke reden hiervoor: “I think 

people sometimes have wrong thoughts about what this place is, I mean, people think it’s a hospice, that 

we have beds, where do we put people in the weekends, you know, it’s all- people are dying”, al zijn de 

foute ideeën over de Maggie’s Centres dankzij de recente publiciteit sterk verminderd. Een andere 

verklaring kan zijn dat hulp zoeken voor veel mensen een moeilijke stap is die gepaard gaat met het 

aanvaarden van de situatie, zoals eerder vermeld. Een afspraak met een therapeut of een afspraak voor 

financieel advies in het Centrum kan dan nodig zijn om mensen over de streep te trekken: “sometimes 

people might need an appointment”. Zelfs wanneer bezoekers het programma kennen, wil dit nog niet 

zeggen dat ze zich realiseren dat een bezoek aan een Maggie’s Centre een groot verschil kan maken: “I 

hadn’t realised just how much help there was here”. 

Het is dus belangrijk dat de architectuur mensen uitnodigt om binnen te komen. Een van de bezoekers 

wijst op het pad van het ziekenhuis naar het Centrum als een belangrijke factor: “I think it helps- well I 

was there, of course, in the hospital, so I found my way on the path”. Verder wordt de niet-imposante 

uitstraling van de inkom zelf geapprecieerd: “a plait-down entrance that doesn’t overwhelm you”. 

Volgens de gebruikers moet ook het interieur uitnodigend zijn en mensen aanspreken. De deelnemers 

geven aan dat niet alleen architectuur en materialiteit, maar ook de inrichting, hieraan kunnen bijdragen: 

“I think they like what they see when they come in [...] they just think it’s such a wonderful building, the 

wood- just everything about it, I think, makes them feel relaxed”, “the things that are in the building as 

well are pleasing to the eye, you know, that soft furnishings and things”. Ook de kleinschaligheid van het 
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gebouw, en de huiselijke in plaats van institutionele aanpak werkt volgens de gebruikers uitnodigend: 

“And the fact that it’s quite small, that there’s a kitchen where everybody congregates, like in your own- 

people come to visit and you have a meal but you just keep sitting at the table talking, and that’s the way 

life is, [...] it’s not [...] like an institution, it has a homely feel about it.” Van bij het binnenkomen moeten 

gebruikers dus uitgenodigd worden om de ruimte op een natuurlijk manier te gebruiken, waardoor ze zich 

meer comfortabel en ontspannen voelen: “comfortable”. 

 

4.3 Privacy 

De ontwerpers erkenden dat het mogelijk moest zijn voor gebruikers om zich af te zonderen om een 

privégesprek te voeren. Naast de visueel en akoestisch afsluitbare ruimtes die gebruikt worden voor 

consultaties, wijzen de gebruikers op de nood aan een plaats die door één of enkele individuen als rustig 

ervaren wordt, binnen een grotere open ruimte. De gebruikers geven aan dat het vrijwel altijd mogelijk is 

om een dergelijke plaats te vinden, omdat men zelfs in een drukkere ruimte zoals de keuken niet 

noodzakelijk hoeft deel te nemen aan het groepsgebeuren maar zich mentaal kan afzonderen: “I can 

usually find one quiet space just down at one of the benches, even if I’m sitting by the table, I just shut my 

eyes [...] I can sort of switch off”. 

Gebruikers die vertrouwd zijn met het Centrum voelen minder de nood om zich fysiek af te sluiten om een 

private sfeer te creëren: “when people are more familiar with the building, perhaps, there’s less of a feel 

that it needs to be private”, “you understand that you can do private without being isolated”. Op die 

manier kunnen private gesprekken zelfs ontstaan in een drukke ruimte zoals de keuken: “two people 

having a private conversation and even though there’s lots of people around”. Dit heeft voornamelijk te 

maken met lichaamstaal en de sociale intelligentie van andere gebruikers om deze lichaamstaal juist te 

interpreteren. Men kan bijvoorbeeld uit de onderlinge positie en houdingen van twee gesprekspartners 

afleiden of een gesprek al dan niet privé is: “like I was just talking to you like a friend, I was just having a 

chat with you, I sat side by side with you, but if I think we needed to say something, or anybody else, I 

would be turning my back to talk and that would be, to me, you know: I’m speaking in private to this 

person”. Op die manier wordt een private ruimte tot stand gebracht door middel van lichaamstaal: “your 

body language can create a space”. Ook uit de aard en emotionaliteit van het gesprek kan een graad van 

privacy afgeleid worden: “if I’m sitting, speaking to someone who’s maybe here for the first time and they 

have lots of concerns and we’re having a quite serious discussion, you probably- you would see that”. Een 

nabije gebruiker die zich bewust is van de persoonlijke aard van het gesprek, begrijpt dat het verstandig is 

om de gesprekspartners de bijhorende fysieke privacy te gunnen door wat meer afstand te nemen: “I 

certainly would be aware of others [...] my reaction is to get up and leave the pair of them alone in their 

own space, and I’ll go and find another space”. Dergelijke emotionele intelligentie is een belangrijke 

vereiste voor de vrijwilligers en therapeuten in het Centrum. Door de lichaamstaal juist te lezen kunnen zij 

de noden en gemoedstoestand van een individu aanvoelen: “you use the space so you perhaps display 

that you’re perhaps having a bit more of a- you might look, I mean, you look up maybe”. 

Hoewel de bezoekers op de empathie van hun medegebruikers kunnen rekenen, wil dit niet zeggen dat er 

nooit conflictueuze momenten ontstaan. De participanten geven aan dat de capaciteit van het Centrum in 

Dundee niet voorzien is op het huidige gebruik, waardoor er soms een gebrek is aan ruimte: “if I was very 

honest, I would say that we [...] almost need more space, because just as we were saying “there’s always a 

space”, sometimes that can be very difficult to find”. Wanneer het aantal bezoekers groot is, kan het 

moeilijker zijn om een mentale, en zeker fysieke, afstand te bewaren: “because you could be sitting over 

there and someone plops and sits down right beside you and kind of almost invade that relaxation”. De 

(a)sociale noden van de verschillende gebruikers vragen dus om een regeling van de ruimte: “that’s where 

we have to kind of manage the space”. 

Men kan concluderen dat dankzij de algemene atmosfeer van begrip en empathie, privacy tot stand kan 

komen in een open plan. Het effectief fysiek afsluiten van ruimtes is eerder een signaal om andere 
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mensen bewust te maken van de privacygraad van de activiteit binnen deze ruimte, en dus niet om de 

ruimte zelf meer privaat te maken. Een van de deelnemers legt de link met ruimtegebruik in publieke 

ruimtes, “you create spaces by grouping chairs around the table”, waar mensen ook grenzen tot stand 

brengen zonder zich fysiek af te sluiten. 

 

4.4 Open plan 

De derde focus behandelt de gemeenschappelijke keuze van de ontwerpers voor een open plan. Hiermee 

kunnen verschillende aspecten in verband gebracht worden, waaronder het Centrum als een plaats van 

samenkomst, en transparantie. Uit de visuele begrijpbaarheid van het gebouw vloeit de mogelijkheid 

voort om het gebouw intuïtief te gebruiken, als ware zoals een huis. 

Het binnenkomen in een open ruimte heeft een positief effect op de gebruikers, zoals vermeld werd 

onder dit thema. Ze appreciëren de ruimtelijkheid en het licht, die bijdragen aan de atmosfeer. Verder 

wordt hun nieuwsgierigheid opgewekt doordat ze dankzij de openheid kunnen zien wat er in het gebouw 

gebeurt: “The openness of the building is its charm, actually. Particularly when you come in [...] you get 

glimpses of what happens up here, and then you start being aware of the space, and it’s the height, 

doesn’t it?”, “and the windows: the light as well”. 

De transparantie zorgt er niet alleen voor dat gebruikers intuïtief gebruik kunnen maken van de ruimte, 

maar ook dat zorgverleners alles in de gaten kunnen houden. De mogelijkheid tot observeren van de 

gebruikers kan het gevoel van privacy onder spanning zetten, daarom moet een evenwicht gevonden 

worden zodat de bezoekers zich niet blootgesteld voelen. De therapeute geeft aan dat het moeilijk kan 

zijn om te beslissen hoe de nieuwe bezoekers te benaderen: “You want to- almost not be too in people’s 

space. You want to give them a little bit of space but you also want to provide a welcome, so it can be 

quite tricky sometimes, meeting people.” De bezoekers snappen dat een transparante ruimte nodig is 

opdat de mensen die in het Centrum werken hun signalen en noden kunnen observeren. Een open plan 

met glazen scheidingselementen wordt als een goede oplossing beschouwd: “There’s one space and it 

works really well. And the little glass partitions, they help to get visual contact. If the doors were having to 

be opened and shut, your job would be a nightmare!” 

Op het eerste gezicht lijkt het tegenstrijdig om in een open ruimte zowel ruimtes voor samenkomst als 

ruimtes voor afzondering te voorzien. Maar net zoals de ontwerpopdracht en de ontwerpers reeds 

aannamen, geven ook de gebruikers aan dat ze nood hebben aan beide: “You’re really satisfying two 

things. Because you’ve got social contact, and obviously you’ve got a place where people talk and they 

sort of make noise and a bit of laughter and stuff, and then you’ve got also somewhere where you can 

have cries [...] Two things going on at the same time.” Het is dus heel belangrijk dat de omgeving toestaat 

dat beide activiteiten ongestoord kunnen plaatsvinden: “So any healing environment would want to 

provide scope for those different types of things to be going on.” Volgens de gebruikers lopen deze 

verschillende activiteiten in dezelfde open ruimte niet direct uit op een confrontatie, maar kunnen ze 

parallel plaatsvinden. Een van de deelnemers geeft het voorbeeld van een buitenruimte, waar de 

achtergrondgeluiden niet storen maar wel aanwezig zijn: “To come back to our outside environment, you 

can have nice and peace and calm and all sorts of birds or chickens crowing in the background.” Men zou 

dus kunnen stellen dat de omgeving gestructureerd is volgens een voor- en achtergrondmodel voor 

samenkomst en afzondering. 

Het parallel verloop van samenkomen en afzonderen heeft naast nadelen ook voordelen. Een van de 

bezoekers geeft aan dat het heel belangrijk is om een eigen plaats te kunnen vinden zonder zich 

geïsoleerd te voelen. Open ruimte kan dus, contradictorisch genoeg, een positief effect hebben op het 

gevoel van privacy, omdat gebruikers zich mogelijk comfortabeler voelen wanneer de banden met andere 

mensen niet compleet doorgesneden worden: “In here, you can be on your own but there’s always 

somebody around. You know, you’re not isolated in that sense, because everything’s open. You’re not shut 
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away in that sense, although you can- people respect your privacy. You know what I mean? You could be 

on your own but not alone.” Het succes van dit concept hangt in grote mate af van de eerder vermelde 

sociale intelligentie. Ook de architectuur moet de juiste voorwaarden aanbieden opdat afzondering in een 

open ruimte mogelijk zou zijn. De participanten zijn ervan overtuigd dat de organische vormen van het 

Centrum in Dundee hiervoor de ideale setting zijn: “this building does lend itself to being able to be 

private, and I think part of that is the curving. It’s the curvature and the rounded corners and sort of the 

alcoves, I like that, and it lends itself to being able to be in an open space but yet to be private, whereas if 

you have just one big square it would be a lot more difficult.” Men zou dus iets algemener kunnen stellen 

dat er ruimtes moeten zijn in de niches van de open ruimte, waar een aparte atmosfeer tot stand kan 

komen. 

Toch verstoort de open ruimte soms de privacy: met name de akoestiek kan voor problemen zorgen. De 

deelnemers geven aan dat vooral de groepsruimte, die gebruikt wordt voor relaxatie en meditatie, niet 

genoeg akoestisch geïsoleerd is: “the one that’s possibly the most problematic is the big room, because 

that is a room that shuts off but you can hear everything going on outside when you’re in there, and you 

hear the fridges and the freezers’, “that can be quite distractive”. In een open plan is het dus belangrijk 

dat het sluiten van deuren de ruimte in kwestie wel degelijk akoestisch isoleert. Voor relaxatie of 

meditatie ligt de wenselijke akoestische privacygraad dan ook hoger dan voor een gesprek: “because 

you’re using that room for relaxation purposes, whereas if you were in that room having a conversation, 

then the noises wouldn’t disturb you”. Ook in de werkruimte kunnen geluiden uit bijvoorbeeld de keuken 

storend zijn. Toch geeft de therapeute aan dat met de juiste focus, deze geluiden geen afleiding vormen: 

“again it’s how you use it, because although it’s very open, you- I’m often very focussed in the reason for 

being in Maggie’s, so you’re allowed to focus [...] you can just let all the other noises pass you by”. 

Men kan dus besluiten dat gebruikers het open plan gewoon zijn en zichzelf aangeleerd hebben om de 

ruimte zo te gebruiken dat privacy gecreëerd wordt in de randzones. Hierbij speelt het uitsturen en lezen 

van gedragsmatige signalen een belangrijke rol. Het feit dat de gebruikers vinden dat het open plan geen 

bedreiging vormt voor privacy, komt mogelijk doordat het gebouw in zijn geheel als privaat ervaren 

wordt: “by coming into the door to the Maggie’s Centre, you are coming into a private space- almost like 

the whole building is a space, because there’s a shared experience”. 

 

5. Besluitend advies voor ontwerpers 

5.1 Insteek 

Ten slotte wordt de deelnemers gevraagd om een advies te geven aan architecten die een ‘healing 

environment’ ontwerpen. Het formuleren van een advies leidt tot een herneming van de belangrijkste 

argumenten en overtuigingen in een algemeen besluit, zodat gecontroleerd kan worden of alle informatie 

gecommuniceerd is. Gebruikers kunnen ook suggesties geven waaruit blijkt dat architecten bepaalde van 

hun noden niet kennen, zonder dat ze expliciet kritiek moeten geven op het Centrum. 

 What would you advise someone that is going to design a ‘healing environment’? 

 

5.2 Belangrijkste kenmerken 

De deelnemers hernemen eerst een ruimtelijke beschrijving van de gewenste atmosfeer. Licht en 

ruimtelijkheid zijn belangrijk, omdat ze een ontspannen gevoel geven, in plaats van meer druk te leggen 

op de bezoekers: “light”, “space”, “spacious”, “it’s opened it up instead of closing it in”, “the light and the 

space, you know, nobody wants to come in to a place that’s dark and cramped feeling”. 

Ook materialen dragen bij aan deze atmosfeer. De gebruikers vermelden glas en hout en verkiezen een 

interieur met zachter materialen: “glass”, “wood”, “softness of materials”. Ook kleur speelt een rol, al 

worden de deelnemers het er niet over eens of wit al dan niet de beste keuze is. Aan de ene kant 
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versterken lichte kleuren het ruimtegevoel en de helderheid van de ruimte, “light colours give the illusion 

of space”, maar een volledig witte ruimte zou te koud aanvoelen. In het geval van Maggie’s Dundee wordt 

het wit gecomplementeerd door gekleurde interieuraccenten en het gebruik van hout: “you can have 

strong colours on furnishings”, “you’ve got the colour of the natural wood as well, it softens the 

whiteness”. De gebruikers hechten veel belang aan het uiterlijk van het interieur, dus waarschijnlijk heeft 

dit een grote impact op de atmosfeer. 

Vervolgens beklemtonen de deelnemers de belangrijkste onderdelen van de ontwerpopgave. Ten eerste 

moeten er voldoende toiletten zijn: “enough toilet accommodation”. Dit lijkt een praktische overweging, 

maar kan ook een grotere motivatie hebben aangezien de toiletten ook gebruikt kunnen worden als 

individuele private ruimte. Verder wordt veel belang gehecht aan de keukenruimte als sociale 

ontmoetingsplaats: “you need a kitchen area, which is- I don’t know what it’s like where you come from, 

but here it’s very much where the family congregates”. Daarnaast vinden de participanten het belangrijk 

dat er enkele consultatieruimtes zijn die volledig afsluitbaar zijn: “you need two or three small rooms that 

can be used as consulting rooms, which can be shut off”. Zij vervullen dan ook de basisfunctie van het 

Maggie’s Centre dus verdienen de nodige aandacht. Verder worden ook de mensen die in het Maggie’s 

Centre werken niet vergeten: “you need an area where the staff can work”. Hun werkplek is cruciaal voor 

een goede dienstverlening. Ten slotte vragen de deelnemers om flexibiliteit, zodat de ruimtes gevormd 

kunnen worden naar de variërende functies die erin plaatsvinden: “And you need to be able to split up the 

space, whether there is just a huge, big open area or a part, using furniture or the shape of the building”. 

Volgens de participanten valt het niet te voorspellen welke vorm het Centrum moet aannemen, aangezien 

dit voornamelijk afhankelijk is van de site: “what shape your building is would in a lot of cases depend on 

the site”. Dankzij de verschillende contexten ontstaat dus een grote variëteit aan Maggie’s Centres. Wel 

hebben de deelnemers een duidelijke voorkeur voor organische vormen: “my preference would be 

something to be moving, rounded”. Dit idee resulteert mogelijk uit de appreciatie van de organische 

vormgeving van het eigen Centrum. Algemeen stellen de gebruikers dat de vorm in elk geval niet vierkant 

mag zijn. Dit heeft, zoals eerder vermeld, zowel te maken met het ruimtegebruik als met de inspirerende 

factor van onconventionele architectuur: “the actual shapes are less similar to the traditional, less 

standard, so they are more angles or curves, so... I don’t know a word for that but that’s an important 

feature: not square”. 

 

5.3 Reflectie over de Maggie’s Centres 

In de loop van de discussie reflecteerden de deelnemers over de mogelijke verklaring voor het feit dat 

mensen hetzelfde gevoel krijgen bij het binnenstappen van verschillende Maggie’s Centres: “I wonder 

what makes people say that they get the same feel of all different Maggie’s Centres”. Net als het advies is 

dit een analyse van de gemeenschappelijke delers in verschillende Maggie’s Centres die als belangrijk 

ervaren worden. 

Ondanks de zeer grote vormelijke verschillen, geven de gebruikers aan dat alle Maggie’s een gelijkaardige 

ervaring induceren: “all Centres, doesn’t matter which one you go into, you get the same sorts of feeling, 

and yet the buildings are all so different”. De deelnemers gaan op zoek naar gemeenschappelijke 

ruimtelijke aspecten die een impact hebben op deze beleving die zij als positief ervaren. Ze ontdekken dat 

ruimtelijkheid en licht, kenmerken die ze erg waarderen in het eigen Centrum en onontbeerlijk vinden in 

een ‘healing environment’, ook hier aanwezig zijn: “they would be all spacious”, “light”, “even though 

they’re not as high as this, they’re not low buildings that you would feel kind of closed in”. Ook de 

gedeelde keuze van ontwerpers voor hout als materiaal in het interieur valt hen op: “and maybe more 

natural products like wood”. 

De participanten komen wel tot de conclusie dat de verwachting van een bepaalde atmosfeer een rol kan 

spelen in de beleving: “a lot of it could be your kind of expectation, that you kind of know what you can 
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expect”. Deze verwachting wordt niet noodzakelijk ingegeven door de ruimtelijke ervaring van het eigen 

Centrum maar door de ervaring van de atmosfeer die mede tot stand komt dankzij de activiteiten, die 

plaatsvinden in alle Centra. De deelnemers komen tot het besluit dat de ervaring van een Maggie’s Centre 

het resultaat is van de ruimtebeleving en het ervaren van de sociale sfeer: “it’s the combination of the 

building and what happens in there”. De ruimtebeleving is dus specifiek voor het Centrum maar deelt een 

aantal belangrijke eigenschappen, terwijl de atmosfeer die tot stand komt als gevolg van de 

dienstverlening en visie van de Maggie’s Trust een gemeenschappelijke factor is in alle Centra. Beide 

aspecten zijn sterk verweven met elkaar tot één indruk: “you can’t separate them”. 

Opvallend is de getuigenis van de therapeute over haar eerste bezoek aan Maggie’s Dundee, nog voor het 

gebouw opende. Ze beweert dat het Centrum toen al exact aanvoelde zoals hoorde aan te voelen indien 

het in werking zou zijn: “The very first time I walked into this building, it was- and there was nobody in, 

Maggie’s hadn’t happened, but the building was calming and inspiring and uplifting, welcoming, cosy, 

even though we didn’t have a lot of furniture at the time. I just think it was all the things that it needed to 

be.” De participant geeft aan dat haar ervaring mogelijk voor een deel beïnvloed werd door haar eigen 

verwachting, “I’ve been to Maggie’s in Glasgow before I came, so maybe I had myself a bias already 

before I came in”, maar gelooft toch dat er een grote kracht uitgaat van de architectuur zelf: “There is 

something about this building. Because if it wasn’t in this building, it would be- it just wouldn’t be the 

same. Or would it be?” 

 

6. Conclusie en confrontatie 

6.1 Focus en verwachtingen van gebruikers 

De deelnemers geven aan dat de architectuur van de Maggie’s Centres niet losgekoppeld kan worden van 

de werking van de organisatie, maar dat ze deze wel kan versterken en haar functies kan ondersteunen. 

Het is niet duidelijk of de gebruikers de architectuur op dezelfde manier zouden beleven indien het 

gebouw een andere functie zou hebben, omdat ze de ruimte en de organisatie als één geheel lijken te 

ervaren, of op zijn minst toch gemeenschappelijke kenmerken toebedelen. De focus van de participanten 

lijkt voornamelijk te liggen op een meer natuurlijke ervaring van omgeving en dienstverlening. Ze 

appreciëren de menselijke aanpak van de Maggie’s Trust. De werkingsvisie vindt haar ruimtelijke vertaling 

in een gebouw dat organisch gebruikt wordt en niet werkt zoals een machine. Ook in de architectuur 

herkennen de gebruikers elementen van zorg, bijvoorbeeld in de vloeiende vormgeving. 

Het is waarschijnlijk dat de gebruikers in deze focusgroep een grotere nadruk leggen op organische 

vormen dan gebruikers van sommige andere Centra, omdat dit een vormelijke eigenschap is van het 

Maggie’s Centre in Dundee die niet gedeeld wordt met alle andere Centra. Toch is het opvallend dat de 

participanten het principe van organische vormgeving ook op andere plaatsen waarderen, zoals 

bijvoorbeeld in één van de ruimtes in het ziekenhuis in Dundee: “Funnily enough, a place like that -

architecture that could take away fear, stress and doubts- was the radiotherapy department over in the 

hospital, and it again- the waiting area is all curves”. Doordat de gebruikers verschillende toepassingen als 

succesvol ervaren, leiden ze af dat dit wel degelijk een belangrijk ontwerpaspect is. 

De deelnemers lijken van de architecten een basisaccommodatie te verwachten die flexibel is en verder 

ingevuld of gedefinieerd kan worden afhankelijk van de vereiste functies. Samenvattend kan gesteld 

worden dat de gebruikers op functioneel vlak een ruimte wensen waarin gedifferentieerde plaatsen 

mogelijk zijn die visueel in contact blijven staan met de open ruimte, en waarbij afzonderlijke ruimtes 

aansluiten waarvan de akoestische relaties geregeld kunnen worden. 

Aan de ene kant lijken de participanten grote nadruk te leggen op praktische aspecten, maar aan de 

andere kant geven ze blijk van een grote vergevingsgezindheid wanneer de schijnbaar elementaire 
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voorzieningen niet volledig werken zoals het hoort.10 Zo wijzen verschillende gebruikersgroepen 

bijvoorbeeld op akoestische hinder, maar halen ze dit niet aan wanneer hen gevraagd wordt op welke van 

hun noden de ontwerpers geen goed antwoord bieden. Dit lijkt erop te wijzen dat de gebruikers zich de 

ruimte eigen hebben gemaakt, inclusief haar gebreken. De gebruikers lijken enorm dankbaar te zijn voor 

het feit dat ze een eigen gebouw ter beschikking hebben gekregen, dat in het leven is geroepen om hun 

noden te beantwoorden. Het lijkt erop dat de atmosfeer daarom als belangrijker wordt beschouwd dan 

de functionaliteit. 

De deelnemers geloven wel degelijk dat architectuur en atmosfeer een verschil kunnen maken. Het is 

vooral opvallend hoezeer ze onder de indruk zijn van het hele fenomeen van de Maggie’s Centres. Voor 

het eerst krijgen mensen die in aanraking komen met kanker aandacht voor hun problemen, en wordt dit 

ook vertaald in de architectuur. Dit kan een verklaring zijn waarom de gebruikers zo positief staan 

tegenover de architectuur, omdat deze een groot gebaar maakt, daar waar amper een klein gebaar werd 

verwacht: “The architects give us a great gift. [...] Frank Gehry and different designers have designed 

things that are so different and unusual and it’s, as we were saying, thought-provoking and inspiring and 

they play on your imagination. [...] The architects might give us even more than we would ask for.” 

 

6.2 Vergelijking van ontwerpers- en gebruikersperspectief 

Ontwerpers focussen zich voornamelijk op bezoekers, terwijl de gebruikersgroep van een Maggie’s Centre 

ook bestaat uit mensen die in het Centrum werken.11 Er lijkt minder aandacht te worden besteed aan hun 

werkruimte, en deze gebruikers geven dan ook aan dat een aantal aspecten, zoals ruimte, opslagplaats en 

akoestiek, verbeterd zouden kunnen worden. In het belang van alle gebruikers is het aan te raden dat de 

ontwerpers op zoek gaan naar een optimale werkomgeving. Een omgeving die aangepast is aan alle 

gebruikers, inclusief de zorgverleners, kan een grote invloed kan hebben op de werking van het Centrum. 

De gebruikers maakten opmerkingen over de akoestiek in de meer private consultatie- of 

relaxatieruimtes. Zoals bleek uit het vorige hoofdstuk, leggen niet alle ontwerpers de nadruk op 

akoestische isolatie, terwijl dit voor activiteiten als relaxatie of meditatie enorm belangrijk is.12 Akoestiek 

dient dus grote prioriteit te krijgen. Verder is het vanwege het groeiende aantal bezoekers trouwens aan 

te raden om meer afsluitbare consultatieruimtes te voorzien, ofwel meer grotere ruimtes die opdeelbaar 

zijn. 

De ontwerpers focussen zich op de individuele beleving van de ruimte, en minder op het aspect van het 

groepsgebeuren.13 Dit hoeft niet direct een probleem te zijn, omdat de gebruikers in de focusgroep 

aangaven dat sociaal contact voor hen persoonlijk niet de voornaamste reden was om het Centrum te 

bezoeken. Wel is sociaal contact cruciaal in die zin dat er een atmosfeer van wederzijds begrip en 

empathie in het Centrum heerst. Huiselijkheid en de mogelijkheid tot zich thuis voelen is het resultaat van 

zowel ruimtelijke aspecten als de constructie van sociale relaties. Het is dus toch aangeraden dat 

ontwerpers inzetten op gemeenschapsvormende elementen, zoals de centrale keukentafel. Een positief 

gevolg van de individualistische interpretatie is dat ontwerpers het belang begrijpen van de zogenaamde 
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hoekjes in het gebouw, waar mensen zich kunnen terugtrekken aan de zijlijn zonder dat ze zich hoeven te 

isoleren om privacy te vinden. 

Ontwerpers kunnen het functioneren van een dergelijke open ruimte met gedifferentieerde randzones 

nog beter leren begrijpen door de bestaande Centra te bezoeken. Dit bleek iets wat niet alle ontwerpers 

initieel deden. Uit de getuigenissen van de gebruikers valt op te maken dat voornamelijk sociaal gedrag 

het ruimtegebruik regelt. Zelfs wanneer de architectuur eigenlijk niet de ideale setting voorziet, kan het 

gewenste ruimtegebruik ontstaan dankzij het aangepast sociaal gedrag van de gebruikers. Indien 

ontwerpers onvoldoende belang hechten aan sociaal gedrag, zullen de gebruikers het gebouw 

waarschijnlijk niet gebruiken zoals de ontwerpers voorzien hadden. 

Visuele privacy binnen in het gebouw krijgt weinig prioriteit van de gebruikers. Het gebouw wordt in zijn 

geheel als beschut ervaren. Het lijkt dus voornamelijk de visuele afscherming van de institutionele 

omgeving die belangrijk is, een thema dat van de ontwerpers veel aandacht kreeg.14 Toch geven de 

gebruikers van de focusgroep niet aan dat ze zich willen verwijderen van het ziekenhuis. Mogelijke 

redenen hiervoor zijn dat ze geen negatief beeld hebben van de ziekenhuisomgeving en/of dat het 

Centrum zo ver van ziekenhuis verwijderd ligt en de zichten zodanig gestuurd worden dat ze zich niet 

bewust zijn van de visuele disconnectie. Indien het ontwerp goed op de nood aan distantiëring 

geanticipeerd heeft, komt deze nood mogelijk niet meer duidelijk naar voren uit de getuigenissen van 

gebruikers. Men kan dus niet echt een conclusie trekken over het belang van het afschermen van het 

Centrum van de ziekenhuisomgeving. Wel wordt het binnenkomen in het Centrum als een belangrijk 

transitiemoment ervaren. Aan de ene kant kan dit een argument zijn voor fysieke afstand tussen Maggie’s 

Centre en ziekenhuis, om deze transitie een materiële uitdrukking te geven. Aan de andere kant is een 

transitiemoment een mentale ervaring, wat zou kunnen impliceren dat er geen fysieke afstand tussen 

beide nodig is omdat de ervaring een mentale afstand genereert. Ten slotte wordt ook het richten van de 

uitzichten naar de natuur gewaardeerd door de gebruikers. 

De atmosfeer in het Centrum moet volgens de ontwerpers in de eerste plaats ontspannend zijn. Hoewel 

sommige ontwerpers vinden dat het Centrum niet meer moet zijn dan dat, geven de gebruikers wel 

degelijk aan dat ze een energie en inspiratie van de architectuur wensen.15 Dit suggereert dat de invloed 

van architectuur mogelijk groter is dan de ontwerpers zelf inschatten. Een van de moeilijkste uitdagingen 

voor ontwerpers is om het juiste niveau aan prikkels te voorzien. De architectuur moet de interesse van 

gebruikers stimuleren in een omgeving die in de eerste plaats rust uitstraalt. Het feit dat de participanten 

vinden dat de ruimtebeleving verbonden is met de ervaring van de atmosfeer die tot stand komt vanwege 

de organisatie zelf, kan een indicator zijn dat de ontwerpers een goede ruimtelijke vertaling gevonden 

hebben voor de visie van de Maggie’s Trust. 
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6| ‘healing environment’ in theorie en praktijk 
 

 

Nu de standpunten van opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers over de betekenis van ‘healing 

environment’ in de Maggie’s Centres verduidelijkt zijn, zal dit hoofdstuk de casus van de Maggie’s Centres 

in een breder kader plaatsen. De concepten die doorheen het onderzoek naar voren zijn gekomen, 

worden in dit hoofdstuk geconfronteerd met de literatuur. 

‘Healing environment’ komt op diverse wijzen aan bod in de literatuur, maar nooit op een echt integrale 

manier. In verschillende domeinen gebruikt men de term ‘healing environment’, telkens in een andere 

context, maar evengoed gebruikt men argumenten en concepten die ook in dit onderzoek aan bod zijn 

gekomen onder een andere noemer dan ‘healing environment’. Enerzijds is er de positivistische 

achtergrond, met name neuro-immunologie en omgevingspsychologie, die wil onderzoeken welke 

aspecten uit de omgeving een invloed hebben op de gezondheid. Terwijl men vanuit deze invalshoek 

focust op de ‘harde’ evidentie van medische resultaten, bestaat er ook een meer patiëntgerichte 

benadering vanuit de medische achtergrond. In domeinen als psychiatrie en palliatieve zorg lijkt men een 

meer complete opvatting van gezondheid te hanteren. Hier legt men een grotere focus op mentale 

gezondheid en erkent het belang van de omgeving in deze context. Ten slotte zijn er ook stromingen in 

architectuur, vaak verwant met filosofie, die meer aandacht besteden aan de relatie tussen gebruiker en 

omgeving. Sensitief ontwerp en fenomenologie delen zintuigen en emoties een prominente rol toe bij het 

ervaren van de omgeving. Hoewel men hier eerder uitzonderlijk spreekt over ‘healing environment’, 

sluiten de ideeën echter goed bij dit label aan. 

Dit hoofdstuk onderzoekt eerst hoe een omgeving in verband gebracht kan worden met het 

genezingsproces. Vervolgens worden aspecten bestudeerd die de ervaring van ruimte beïnvloeden. Ten 

slotte wordt onderzocht hoe er een wisselwerking kan ontstaat tussen sociale aspecten van zorgverlening 

en de gebouwde omgeving. Deze literatuurstudie heeft niet de ambitie om alle ideeën rond ‘healing 

environment’ weer te geven. Eerder wordt een selectie van onderwerpen voorgesteld die gerelateerd 

kunnen worden tot de concepten die eerder aan bod kwamen in het onderzoek. Bovendien blijken deze in 

dezelfde lijn te liggen: er werden geen resultaten uit de case study gevonden die de literatuur 

tegenspreken of omgekeerd. Door een verkenning van een selectie diverse bronnen uit de literatuur 

wordt dus een onderbouwing gezocht voor de concepten die in de casus van de Maggie’s Centres gelinkt 

worden aan ‘healing environment’. Op die manier wordt onderzocht wat de betekenis kan zijn van 

‘healing environment’ in theorie en in praktijk en wat het model van de Maggie’s Centres kan betekenen 

voor de zorgsector. 
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1. Omgeving en genezen 

1.1 Neveneffecten van institutionaliteit 

Een eerste gemeenschappelijk aspect van de verschillende Maggie’s Centres is het bewust vermijden van 

associaties met de ziekenhuisomgeving en haar institutioneel karakter.1 Eigenlijk zou een ziekenhuis de 

plaats bij uitstek moeten zijn om te genezen, maar door een langdurige accumulatie van slechte 

ervaringen is het ziekenhuis eerder een doembeeld geworden. Volgens schrijver Ken Worpole zinkt bij de 

meeste mensen de moed in de schoenen bij het idee van een ziekenhuis. Ten eerste voelt men zich 

kwetsbaar omdat men in een systeem van behandelingen rolt waarbij de eigen tijd geen rol meer speelt. 

Mensen worden in de rol van patiënt gedwongen en worden vervolgens zelfs gereduceerd tot nummers. 

Men wordt een onderdeel van de procedure zonder te weten wat deze inhoudt. Ten tweede spendeert 

men een groot deel van de tijd wachtend in een onaangename omgeving. Het ziekenhuis laat mensen niet 

toe om zich thuis te voelen maar produceert stress en angst, gevoelens die bovendien versterkt worden 

door het standaardinterieur. Ten slotte identificeert Worpole een probleem dat een hypotheek legt op de 

goede werking van een ziekenhuis: de grote schaal. Samen met problemen als overbevolking, 

personeelsgebrek en geldgebrek, maakt de grootschaligheid van de meeste ziekenhuizen intimiteit en 

gepersonaliseerde zorg erg moeilijk.2 Hoewel het woord hospitaal stamt uit het Latijnse ‘hospitium’, wat 

gastvrijheid betekent, lijkt het oorspronkelijk opzet om mensen in nood als gasten van de nodige zorgen 

te voorzien zoek. 

Wat kan aan de basis liggen van deze situatie? Neurowetenschapster Esther Sternberg wijst erop dat 

steriele ruimtes een historische maatregel zijn om de toenmalige onhygiënische toestanden aan te 

pakken en het risico op besmettingen te verminderen.3 Deze pragmatische benadering betekende 

mogelijk het startpunt van een evolutie naar de huidige situatie, waarbij de klemtoon verschoven is van 

genezen naar diagnose stellen en behandelen, van de persoon met een bepaalde ziekte naar die ziekte 

zelf.4 Ook architect Marc Schweitzer stelt vast dat de omgeving is geëvolueerd van een ondersteuning van 

zorg naar een ondersteuning van technologische uitrusting. De meeste ziekenhuizen worden ontworpen 

om de nieuwste medische behandelingen op de meest efficiënte manier ter beschikking te stellen, maar 

bieden geen antwoord op de spirituele noden van patiënten, familie of werknemers. Hoewel recent 

onderzoek aantoont dat stress, depressie en angst een nefaste invloed hebben op de gezondheid, 

besteden de meeste ontwerpers van ziekenhuizen weinig aandacht aan de mogelijk nadelige effecten die 

deze omgevingen hebben op het fysieke en mentale welzijn van hun gebruikers.5 

Men kan zich afvragen wat functionaliteit voor een ziekenhuis eigenlijk betekent. Architectuurcriticus Paul 

Goldberger merkt op dat een ziekenhuis functioneel lijkt als bijvoorbeeld het transport van patiënten 

efficiënt gebeurt, maar dat deze mensen zich hierbij niet per definitie comfortabel voelen. Hij stelt voor 

om eerder begrippen als ‘comfort’ of ‘tevredenheid’ te gebruiken dan ‘functie’, omdat deze in directer 

verband staan met de noden van gebruikers.6 Ook Sternberg komt tot de conclusie dat er meer aandacht 

nodig is voor emoties en dat de oncomfortabele medische omgeving een ondersteunende omgeving moet 

worden. De huidige geneeskunde scheidt het lichaam te veel van de geest. Factoren die een gezonde 
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geest bevorderen, worden enkel toegepast in psychiatrische instellingen, terwijl iedereen baat heeft bij 

mentale of emotionele ondersteuning om opnieuw zijn of haar natuurlijke balans te vinden.7 

Architecten Stephen Verderber en Ben Refuerzo roepen op om de onpersoonlijkheid en immense schaal 

van het typische ziekenhuis te verwerpen en zowel filosofisch als architecturaal een alternatief te zoeken 

door te focussen op het bewustzijn van de patiënten.8 Volgens Schweitzer speelt het gevoel van controle 

een belangrijke rol in het welzijnsgevoel van patiënten. De meeste ziekenhuizen zijn intimiderend en 

desoriënterend, waardoor de afhankelijkheid van anderen en dus de kwetsbaarheid vergroot. De-

institutionalisering kan in eerste instantie bereikt worden door de boodschap uit te sturen dat mensen 

meer gewaardeerd worden dan technologie. Het is belangrijk om hen een gevoel van controle en 

vertrouwdheid te geven.9 

Niet alleen de houding ten opzichte van patiënten kan veranderen10, maar ook de omgeving zelf kan zich 

afzetten van het typische ziekenhuis. Een eerste stap is om eenvoudigweg de onaangename 

eigenschappen van de homogene, klinische ruimtes in de medische sector te vervangen door meer 

vertrouwde aspecten. Architect Christopher Day raadt onder andere aan om confronterende 

muuroppervlakken te vermijden. In plaats van lange rechte gangen is het beter om rustplaatsen te 

introduceren die aansluiten bij de routes. Door frequente openingen naar de buitenwereld te voorzien, 

zachter diffuus licht met aanvullend gevarieerd kunstlicht aan te wenden en betekenisvolle materialen te 

gebruiken kan de ruimte meer gedifferentieerd en aangenaam worden.11 Daarnaast is er nog een scala 

aan niet-visuele aspecten, zoals bijvoorbeeld het elimineren van de typische ziekenhuisgeur. Volgens 

Sternberg zijn aroma’s sterk gelinkt aan herinneringen en kunnen ze een negatieve, dan wel positieve, 

invloed uitoefenen op gemoedstoestand en lichaam.12 

In de Maggie’s Centres worden alle registers open getrokken om een omgeving te creëren die in alle 

opzichten verschilt van de typische ziekenhuisomgeving. Deze keuze blijkt dus zeker motiveerbaar. Men 

kan echter wel opmerken dat het voor de Maggie’s Centres relatief gemakkelijk is om niet zoals een 

ziekenhuis over te komen aangezien ze geen medische uitrusting moeten huisvesten. Niettemin doen ze 

er alles aan om een niet-institutionele sfeer te creëren. De bewuste keuzes voor kleinschaligheid en een 

locatie buiten het ziekenhuis spelen hierbij zeker een rol. Verder gebruiken de Maggie’s Centres de 

architecturale taal van een huiselijke omgeving, waarover later meer, als absolute tegenpool van de 

institutionele omgeving.13 

 

1.2 Verminderen van stress 

Het zou voor ontwerpers best handig zijn om wetenschappelijk onderbouwd advies te krijgen over welke 

ontwerpingrepen een positieve invloed hebben op de gezondheid, maar helaas is de relatie tussen 

gebouwde omgeving en gezondheid niet zo eenduidig. Sternberg geeft volgende illustratie. Het is 

aangetoond dat ramen een positief effect hebben op de gezondheid, maar de exacte oorzaak hiervan is 

onduidelijk. Ramen worden om verschillende redenen als positief ervaren: ze verschaffen natuurlijk licht, 
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luchtcirculatie, ze geven toegang tot natuurlijke geluiden en geuren, ze versterken het bewustzijn van het 

ritme van dag en nacht en van de seizoenen, ze bieden afleiding en kunnen zelfs gezien worden als een 

portaal naar de herinneringen en dus een vlucht uit de werkelijkheid. Al deze aspecten kunnen mogelijk 

een bijdrage leveren aan de positieve ervaring.14 

De neurowetenschap kan architecten echter een ander inzicht bieden: stresshormonen hebben een 

negatief effect op het immuunsysteem en kunnen op die manier een organisme ziek maken of het 

genezingsproces vertragen. Vanuit medisch standpunt is het dus belangrijk om angst en spanning te 

reduceren. Een grote hoeveelheid stress verhindert de prestaties en kan zelfs verlammend werken, zodat 

nood is aan afsluiting en recuperatie.15 

Hoewel men zich zelden volledig bewust is van de omgeving, stelt Day, kunnen sommige plaatsen 

gevoelens van irritatie, spanning en verkramping opwekken, terwijl men zich op andere plaatsen juist 

automatisch ontspannen, sociaal en onbelemmerd voelt. Dit heeft te maken met stress. Ontstressen is 

meestal vrij simpel. Het elimineren van lawaai, het veranderen van kleur en licht, het verzachten en 

harmoniseren van vormen, het vervangen van afstotende texturen door tactiel verwelkomende texturen, 

volstaat meestal, aldus Day.16 

De effecten die Day beschrijft zijn algemeen, maar de Maggie’s Centres proberen een geschikte omgeving 

te bieden specifiek voor mensen die in aanraking komen met kanker. Het ontvangen van een 

kankerdiagnose kan een heel traumatische ervaring zijn. Daarom moeten ontwerpers er rekening mee 

houden dat deze mensen zeer kwetsbaar zijn en specifieke noden hebben. Volgens Worpole speelt de 

kwaliteit van de omgeving een grotere rol wanneer mensen geconfronteerd worden met een mogelijk 

levenseinde. Deze omgeving moet in de eerste plaats aandacht hebben voor het emotioneel en spiritueel 

welzijn en de controle over symptomen en pijn vergroten.17 Schweitzer wijst erop dat stress enorm 

verlaagt als men mensen niet als patiënt behandelt maar hen als partners laten participeren in hun 

behandeling, waardoor het gevoel van controle vergroot.18 De inrichting van de Maggie’s Centres kan dus 

meer doen dan enkel vriendelijk en verwelkomend ogen. Een ontspannende omgeving is rechtstreeks 

gelinkt aan het welzijnsgevoel en zelfs aan het genezingsproces. Dankzij deze relatie kunnen ontwerpers 

ervan uitgaan dat elementen die als ontspannend ervaren worden door gebruikers ook effectief een 

positief effect zullen hebben. 

 

1.3 Natuur en het organische 

Het idee dat een natuurlijke setting helpt bij genezing is al eeuwenoud.19 Omgevingspsychologen Rachel 

en Stephen Kaplan stelden in hun onderzoek naar ‘restorative environments’ vast dat een natuurlijke 

omgeving stress vermindert. Ze concludeerden dat mensen zich aangetrokken voelen tot een natuurlijke 

omgeving waarin coherentie, leesbaarheid, complexiteit en mysterie aanwezig zijn. Dergelijke 

omgevingen kunnen een herstellende ervaring bieden.20 Omgevingspsycholoog Stephan Mayer stelde 

recenter vast dat niet alleen fysiek contact met natuur maar ook uitzichten op natuur een positief effect 

hebben, zij het in verschillende mate. De verbondenheid met natuur herstelt het vermogen om aandacht 
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te geven, versterkt positieve gevoelens en maakt het makkelijker om na te denken over 

levensproblemen.21 

Een tuin zou dus de perfecte ‘healing environment’ kunnen zijn. Volgens Sternberg wordt een tuin 

ervaren als een plaats van rust omdat het een recreatie is van de natuur.22 Ook Day wijst op de 

oerelementen die een positieve invloed hebben. Het ritme van de natuur geeft een gevoel van 

verankering. De ontwikkeling van vegetatie en menselijke activiteiten, gerelateerd aan de cycli van dag, 

jaar en seizoen, geven de mogelijkheid om zich te oriënteren in de tijd. Het ervaren van de natuur 

verankert de mens in het leven en in de kosmos.23 Volgens architect Peter Zumthor stimuleert de natuur 

zelfs transcendentale gedachten. Zich bewust worden van dit gevoel van tijd biedt vrijheid en sereniteit.24 

Onderzoekster Angie MacDonald, die de rol van tuinen in Maggie’s Centres bestudeerde, concludeert dat 

tuinen ertoe bijdragen dat mensen zich ontspannen en comfortabel voelen en dat ook de mengeling van 

sensoriële stimuli bijdraagt aan het welzijnsgevoel.25 De zintuigelijke beleving verandert steeds, waardoor 

natuur een bron van interesse blijft. Behalve reflectie kan een tuin dus ook aanzetten tot ontdekking. 

Sternberg heeft een evolutionaire verklaring voor de menselijke voorkeur voor natuurzichten. De 

natuurlijke wijze van kijken is om wisselend te focussen op detail en overzicht. Een omgeving met diverse 

of herhalende patronen op verschillende schalen, zoals in de visuele rijkdom van de natuur, wordt positief 

ervaren. Dit is een mogelijke reden waarom een zicht op natuur door het raam de genezing versnelt.26 

Bovendien versterken ramen via geuren, geluiden en zichten het bewustzijn van de buitenwereld.27 

Schweitzer stelt een link vast tussen het ontbreken van ramen en een hoge graad van angst en depressie. 

De afwezigheid van ramen kan een negatieve invloed uitoefenen omdat stimulatie vermindert en 

sensoriële armoede vergroot. Gebouwen met natuurlijke karakteristieken en visuele eigenschappen zoals 

daglicht, natuurzichten en planten krijgen een grotere voorkeur van de gebruikers in zijn onderzoek. 

Mensen vinden natuurlijke scènes revitaliserend. Gebouwen die toegang verschaffen tot de natuur via 

binnen- of buitentuinen, die zichten geven naar natuur door ramen zijn te prefereren. Zelfs kunstwerken 

met natuurlijke scènes kunnen de stress verlichten.28 

Maar wat met de gebouwen zelf? Volgens Day kunnen ontwerpers leren van de natuur. Wanneer de 

gebouwde omgeving karakteristieken van de natuur overneemt, kan ze ook een deel van haar positieve 

invloed aanwenden. Day pleit in eerste plaats voor organische vormen, omdat deze standvastigheid en 

integriteit uitstralen. Ze lijken namelijk gevormd te zijn door natuurlijke principes als zwaartekracht, 

spanning en versnelling. Vloeiende bewegingen zijn ontspannend en bevrijdend. Rechte hoeken 

daarentegen zijn te abrupt en hard om als natuurlijk ervaren te worden.29 Day nuanceert wel dat vormen 

niet noodzakelijk organisch moeten zijn, maar dat ontwerpers de principes moeten gebruiken die 

organische vormen creëren. Concreet hoeft een route bijvoorbeeld niet te meanderen, maar kan een 

vergelijkbaar effect verkregen worden door een verdraaiende as met alternerende ruimtelijke openingen, 

zichten en interessante activiteiten. Het zijn levensgerelateerde principes zoals de sequentie van 

veranderende vormen, afwisseling tussen expansie en contractie en tussen omsluiten en permeabiliteit 

die de omgeving kwaliteit geven.30 
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Ook materialiteit kan een bijdrage leveren aan de natuurlijke of onnatuurlijke ervaring van een ruimte. 

Day stelt dat materialen die dichter bij hun bron staan een geïntegreerde sensoriële boodschap uitsturen. 

Hoe dichter een materiaal bij de natuurlijke bron staat, hoe beter men weet wat dingen zijn, dus hoe 

meer verankerend en stabiliserend hun invloed is. Kunstmatige materialen daarentegen zijn net, als 

kunstmatige ventilatie, verwarming en verlichting, zeer verschillend van hun natuurlijke tegenhangers. Ze 

zijn het resultaat van lineaire processen en daarom ongerelateerd met het leven, dat cyclisch is. Hun aard 

heeft daarom een vervreemdende invloed.31 

De diverse Maggie’s Centres scoren met hun gemeenschappelijke aanpak dus op alle vlakken: van tuinen 

en natuurzichten32 over vormgeving33 tot materialiteit34. Deze sterke connectie met het natuurlijke, als 

tegenpool voor het institutionele, kan mensen ontspannen en inspireren. Op die manier zal de stress 

verminderen en dit is een elementaire doelstelling van een ‘healing environment’. 

 

2. Ruimtebeleving 

2.1 Ervaren van een plaats: zintuigen en emoties 

Om een ‘healing environment’ te realiseren die ook als zodanig ervaren wordt, moeten ontwerpers en 

opdrachtgevers zich bewust zijn van de processen die de beleving van een ruimte beïnvloeden. De 

ervaring van een plaats en het specifiek gevoel dat deze plaats oproept, is een continu proces dat varieert 

met fysieke elementen zoals locatie, weersomstandigheden, tijdstip, maar ook met de huidige condities 

van stemming en gezondheid en met herinneringen, aldus Sternberg.35 Het gevoel van een plaats wordt 

gecreëerd door zintuigen en vervolgens gerecreëerd in het geheugen telkens de plaats herbeleefd wordt. 

Een omgeving kan emoties oproepen, maar omgekeerd hebben emoties ook een invloed op de 

plaatsbeleving.36 Dit maakt het proces van ruimtebeleving zeer complex. 

De zintuigelijke ervaring is het onderwerp van de fenomenologie, een stroming die zowel filosofen als 

architecten aanspreekt. Filosoof Maurice Merleau-Ponty ontwikkelde het concept van de belichaamde 

ervaring. Dit wil zeggen dat het lichaam het medium is waarmee we in contact staan met de fysieke 

wereld.37 Volgens omgevingspsychologe Karen Franck en architecte Bianca Lepori beschouwen 

ontwerpers architectuur te vaak als een visueel object, terwijl de ervaring ervan net multisensorieel is. 

Architectuur moet kwaliteiten bevatten die de menselijke zintuigen raken: licht en kleur, geluid en 

textuur, expansie en compressie van ruimte, zichten en verwachtingen.38 Ook architect Juhani Pallasmaa 

stelt dat een gebouw wordt ervaren en niet louter bekeken. Een gebouw wordt benaderd, 

geconfronteerd, gerelateerd tot het lichaam, er wordt door bewogen en het wordt gebruikt als conditie 

voor andere activiteiten.39 Ook Tom Porter benadrukt het dynamisch karakter van ruimtebeleving. De 
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waargenomen ervaring van de architecturale ruimte is in de eerste plaats een zintuiglijke gebeurtenis 

waarbij beweging betrokken is.40 

De verschuiving van strikt visuele naar multisensoriële ervaring impliceert tevens een verschuiving van 

passieve naar actieve gebruikers. Volgens Pallasmaa zijn handelingen belangrijker dan visuele observaties, 

omdat ze het resultaat zijn van echte, of ingebeelde, lichamelijke confrontaties. Authentieke 

architecturale ervaringen hebben volgens hem meer het karakter van een werkwoord dan van een 

zelfstandig naamwoord. Het beeld van een deur is bijvoorbeeld niet de essentie, de ervaring van 

binnenkomen of buitgaan door een deur wel.41 De omgeving wordt dus op een actieve manier ervaren 

door een bepaald persoon, wat maakt dat deze ervaring bovendien subjectief is. Volgens Day worden 

vormen en afmetingen ervaren in relatie tot de schaal van het eigen lichaam, de proporties en 

bewegingen. Schaal gaat dus niet zozeer over absolute grootte maar over ervaren grootte. Hierdoor is 

schaal een kwestie van gepastheid. Het is vooral belangrijk dat de dingen waarmee men in contact komt 

een menselijke schaal hebben, merkt Day op. Hoe groter de menselijke stempel die op een plaats gedrukt 

is, hoe meer deze geschikt is voor mensen en hoe meer ze er zich vrij zullen voelen om zichzelf te zijn.42 

Ruimtebeleving als louter fysieke ervaring zou echter en te zeer vereenvoudigde voorstelling zijn. Bij het 

ervaren van ruimte gebeurt er zoals eerder vermeld namelijk een wisselwerking tussen zintuigen en 

emoties. Volgens Zumthor is er een intieme relatie tussen onze emoties en de dingen die ons omgeven. 

Een architect moet bewust zijn dat hij of zij door het ontwerpen van een fysieke omkadering ook een 

atmosfeer schept die invloed heeft op emoties.43 Filosoof Otto Friedrich Bollnow wijst erop dat de 

atmosfeer van een ruimte tot stand komt door een wisselwerking. Een ruimte kan een bepaalde 

atmosfeer hebben ─ ze kan vrolijk, licht, glimmend, sober, bedrukkend, … zijn ─ en dit heeft een effect op 

de persoon in de ruimte. Maar deze persoon had aanvankelijk, voor het betreden van de ruimte, al een 

bepaalde stemming en heeft de neiging deze over te dragen naar de omgeving, weliswaar in tijdelijke zin. 

Er is dus een wederzijds effect. De stemming van een individu heeft invloed op de perceptie van de ruimte 

en omgekeerd heeft de aard van de ruimte ook invloed op de stemming van een individu. De stemming 

van een plaats ligt niet besloten in het individu of de ruimte maar ontstaat uit de eenheid die individu en 

ruimte vormen. Dit concept van stemming is belangrijk om het proces van ruimtebeleving te begrijpen.44 

Bovendien kan eenzelfde individu wisselende noden hebben, afhankelijk van zijn of haar psychologische 

staat en noden op dat moment. Wanneer de ruimte een gekweld persoon insluit kan alles te nauw 

worden voor hem of haar, alsof hij of zij lijkt te botsen met alles rondom. De angst die een gevoel van 

beklemming geeft om het hart, vernauwt ook de wereld rondom. Deze metafoor toont aan dat emoties 

en perceptie sterk verweven zijn. Anderzijds, wanneer een persoon opgewekt is en de blik van de grond 

losmaakt, wordt zijn of haar wereld ruimer. De wereld van een optimist is weidser en hij of zij heeft niet 

het gevoel te botsen. Integendeel, de dingen uit de omgeving lijken net uit te wijken en ruimte te geven. 

Een positief ingestelde persoon voelt zich minder beperkt door de omgeving en kan zich vrijer bewegen.45 

Een omgeving die wil beantwoorden aan deze wisselende emotionele noden moet volgens Schweitzer 

een variëteit aan ruimtes ter beschikking stellen. Een gebouw moet zowel visueel toegankelijke plaatsen 

aanbieden als visueel omsloten plaatsen waar men zich kan terugtrekken.46 Deze filosofie wordt ook 
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toegepast in de Maggie’s Centres, waar zowel plaatsen voor samenkomst als afzondering beschikbaar 

zijn.47 

Ook Day bevestigt dat elke ruimte de juiste stemming nodig heeft, opdat de innerlijke staat van een 

individu in overeenstemming zou zijn met de activiteit in die ruimte. Hij wijst erop dat routes naar 

bepaalde ruimtes kunnen helpen om over te schakelen van de ene stemming, geschikt voor de ene 

bepaalde activiteit en dus plaats, naar de andere. Deze fysieke routes functioneren dus ook als innerlijke 

routes van mentale voorbereiding. Binnen in een gebouw kunnen passages, deuren, bochten, en 

veranderingen in uitzicht, vloertextuur, ruimtelijkheid, lichtintensiteit of akoestische absorptie een 

overgang markeren.48 In de verschillende Maggie’s Centres onderscheiden meer publieke en private 

ruimtes zich door een atmosfeer die sterk gelinkt is aan emoties. De verschillende sferen van de ruimtes 

vertalen zich in fysieke architecturale details zoals verschillen in materialiteit en gradaties in 

omslotenheid.49 De atmosfeer van een ruimte kan een belangrijke bron van informatie zijn. Volgens 

Franck en Lepori vertelt de aard en de sfeer van een ruimte hoe mensen zich moeten gedragen, hoe luid 

ze kunnen spreken, hoe voorzichtig ze moeten bewegen en tot hoeveel intimiteit ze uitgenodigd 

worden.50 

Ook het benaderen van een Maggie’s Centre wordt ervaren als een belangrijk transitiemoment.51 De 

ontwerpers van Maggie’s Centres besteden dus met goede reden veel aandacht aan de toegangsroute 

van het ziekenhuis naar het Centrum.52 De overgang van de ene locatie naar de andere gaat gepaard met 

een belangrijke verandering in atmosfeer. Ook de inkom zelf verdient de nodige aandacht. Volgens 

architecte Joy Monice Malnar en beeldend kunstenaar Frank Vodvarka, kennen mensen altijd een 

betekenis toe aan overgangselementen. Deuren worden vaak als een metafoor gezien, als voorbereiding 

op wat op de andere kant ligt.53 Worpole merkt op dat een eerste indruk van een gebouw zeer belangrijk 

is, zeker in een kwetsbare situatie.54 Daarom is de inkomdeur zo belangrijk volgens Worpole: de manier 

waarop ze opent geeft een indicatie over de aard van de ruimte. Bovendien kan een teruggetrokken deur 

een drempel creëren, wat voor een intensifiëring van het moment zorgt. Omdat men de deur bewust 

moet openen of sluiten, maakt men ook bewuster de overgang.55 Volgens Day kunnen architecturale 

gebaren op een efficiëntere manier verwelkoming of afstoting uitdrukken dan signalisatie.56 Gezien veel 

mensen moeite hebben om de stap naar de Maggie’s Centres te zetten is de problematiek van de 

inkomdeur dus zeer relevant voor de Maggie’s Centres.57 

 

2.2 Beschutting en huiselijkheid 

Volgens Schweitzer gaan mensen al eeuwen op zoek naar een veilige schuilplaats om te genezen.58 

Wanneer mensen een kankerdiagnose krijgen, kunnen ze zich verloren voelen en hebben ze mogelijk 

nood aan een beschutte plaats waar veiligheid gereconstrueerd wordt. Volgens Worpole moet 

architectuur niet alleen een toevluchtsoord zijn in ruimte maar ook in tijd ─ een fysiek en mentaal 

rustpunt dat inspeelt op de noden van het moment. Een kalme en mooi ruimte, waar het binnengaan een 
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meditatieve ervaring is en waar de zintuigen verrijkt worden, kan net datgene zijn wat men op dat 

moment nodig heeft.59 Een gevoel van veiligheid kan volgens Day een heel ruime betekenis hebben: een 

ruimte kan bescherming bieden voor weersomstandigheden, mensen, machines en zelfs voor 

psychologische lasten. Hij stelt dat veiligheid cruciaal is opdat de ruimte een oase kan zijn voor de geest. 

Een gevoel van veiligheid staat een individu toe om zichzelf te zijn in plaats van zich te focussen op zijn of 

haar verdediging.60 Filosoof Alain de Botton stelt dat iedereen een toevluchtsoord nodig heeft dat de 

gemoedstoestanden kan stutten.61 Volgens Bollnow moet deze ruimte beveiligd zijn opdat men stabiliteit, 

rust en vrede met zichzelf kan vinden. Men kan enkel ontspannen als men niet continu aandacht moet 

besteden aan mogelijke bedreigingen. Door dit principe van zich terugtrekken onstaat een dualiteit: de 

ruimte van veiligheid wordt onderscheiden van de ruimte van bedreiging. Volgens Bollnow is dit idee van 

tweeledigheid essentieel om de ervaren ruimte te structureren.62 Day merkt op dat de fysieke ruimte een 

grote impact heeft op de perceptie van veiligheid. Hij denkt hierbij aan factoren zoals overzicht hebben in 

plaats van bekeken worden en in hoeken kunnen zitten in plaats van in het midden van een lege ruimte.63 

Ook in de Maggie’s Centres worden voornamelijk zitplaatsen voorzien aan de rand van de ruimtes, vaak 

met uitzicht naar de natuur, terwijl men afgeschermd wordt van negatieve externe invloeden. 

In de Maggie’s Centres probeert men een huiselijke sfeer op te wekken en dit staat in verband met een 

gevoel van beschutting.64 Volgens Worpole wekt een huiselijke atmosfeer in de eerste plaats innerlijke 

rust op omdat een dergelijke omgeving mensgericht en anti-institutioneel is.65 Ook volgens Schweitzer 

kan een huiselijke esthetiek ertoe bijdragen dat een plaats zowel fysiek als psychologisch als veilig ervaren 

wordt. Een huiselijke omgeving is herkenbaar en bevat inherente kennis over het correct gebruik van de 

ruimte. De mogelijkheid om zich thuis te voelen bevordert gevoelens van veiligheid en controle en 

vermindert angst.66 Een omgeving met huiselijke karakteristieken heeft dus potentiële kwaliteiten omdat 

mensen deze ruimte intuïtiever kunnen gebruiken. De vertrouwdheid zorgt voor een gevoel van controle 

en ontspanning, wat een positieve invloed heeft op het welzijnsgevoel. MacDonald definieert ‘zich thuis 

voelen’ als zichzelf inbegrepen voelen in de ruimte en in staat zijn om zowel open te praten als ergens 

stilzwijgend te zitten, indien men dat verkiest.67 

Bollnow stelt dat de doelstelling om een schuilplaats voor de buitenwereld te zijn ook een uitdrukking 

moet krijgen in de aard van het gebouw. Ten eerste vindt hij dat grote ramen of glazen wanden de ruimte 

te veel naar de buitenwereld openen, waardoor een gevoel van huiselijkheid onderdrukt wordt. Verder 

speelt de grootte van de ruimte een rol. Grote ruimtes geven namelijk een onvriendelijkere indruk. Een 

andere factor is de manier waarop de ruimte bemeubeld is. Bollnow merkt tevens op dat warmte een 

essentieel onderdeel is van huiselijkheid. Men kan zich onmogelijk comfortabel voelen in een 

onverwarmde ruimte of ontspannen in ongeriefelijk meubilair. Ten slotte moet men merken dat de 

ruimte met liefde onderhouden wordt.68 Day gaat verder in op het concept van warmte. Vroeger was het 

haardvuur het centrum van de woning, terwijl warmte nu gedecentraliseerd en onopmerkbaar geworden 

is, betreurt hij. Het haardvuur was zichtbaar, knetterde, had aandacht nodig en was een sociale focus. Een 

haardvuur biedt een multisensoriële ervaring en verscherpt bovendien het bewustzijn van tijd en 
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omstandigheden.69 De aanwezigheid van kachels in de Maggie’s Centres krijgt zo een diepere betekenis. 

Het haardvuur lijkt het hele concept van huiselijkheid in een compacte vorm te representeren. 

De huiselijke karakteristieken van de Maggie’s Centres kunnen dus een gevoel van veiligheid geven aan 

mensen in een kwetsbare situatie. De Centra wekken vertrouwdheid en geruststelling op en geven de 

indruk dat afzondering mogelijk is. Bovendien is het aannemelijk dat bezoekers in een huiselijke omgeving 

het gevoel hebben dat ze niet als patiënten maar als gasten behandelend worden. 

 

2.3 Inspiratie door de gebouwde vorm 

Beschutting bieden is echter niet voldoende. Volgens Day heeft iedereen nood aan zowel geruststellende 

stabiliteit als de uitdaging van het nieuwe, maar verschilt de verhouding van deze behoeftes afhankelijk 

van de leeftijd, het temperament en de persoonlijke situatie.70 Sternberg definieert het omslagpunt van 

ziekte naar genezen als het moment waarop prikkels van buitenaf als positief in plaats van negatief 

ervaren worden.71 Op het moment dat de interesse van een individu gewekt wordt, kan de omgeving hem 

of haar stimuleren. Dit is niet onbelangrijk want inspiratie kan enthousiasme aansteken en energie 

geven.72 

Day is ervan overtuigd dat plaatsen kunnen inspireren, motiveren en betekenis geven en wel omdat ze 

mensen kunnen bewegen door hun schoonheid. Het ervaren van intense schoonheid kan mensen 

bevrijden van hun zelfopgelegde verdedigingsblokkades. Hij stelt dat het creëren van zo’n omgeving geen 

kwestie is van artistieke toewijding van een bepaald artistiek ego, maar dat zo’n situatie kan ontstaan uit 

de samensmelting van reacties op de noden van plaats, mensen en omstandigheden. Plaatsen die 

gemaakt zijn met deze bewuste toewijding, bevestigen de waarde van de gebruikers.73 Gezelligheid en 

huiselijkheid alleen zijn dus niet genoeg, bevestigt Worpole. Stijl kan het zelfvertrouwen beïnvloeden.74 

Volgens de Botton waardeert men de gebouwen die in staat zijn om het uit het lood geslagen wezen weer 

in balans te krijgen en emoties te stimuleren.75 Worpole is van mening dat architecten vaak te weinig 

aandacht hebben voor het spirituele. Nochtans zijn er een paar eenvoudige principes die essentieel zijn 

voor een inspirerende ruimte. Een goed ontwerp heeft in de eerste plaats ruimte en daglicht nodig. 

Zonlicht stimuleert gevoelens van hoop. Een ontwerper moet ook de nodige aandacht besteden aan de 

proporties van ruimtes. Variaties in hoogte hebben bijvoorbeeld een emotionele impact. Daarom kunnen 

uniforme plafondhoogtes beter vermeden worden.76 Bollnow legt uit dat ruimtelijkheid een grote invloed 

kan uitoefenen. Ruimtelijke uitgebreidheid induceert een stemming die direct omgezet wordt in het 

verruimen van de geest zelf. De theorie stelt dat er een direct verband is tussen het waarnemen van 

ruimtelijkheid en een verheffende innerlijke emotie van uitgebreidheid. Ruimtelijkheid is cruciaal voor 

inspiratie. Een beperkende ruimte zal immers als een kwellende druk ervaren worden.77 

Goldberger merkt op dat verrassing cruciaal is om de gebruiker te bewegen. Een omgeving die volledig 

voorspelbaar is, is immers geen bron van sereniteit of comfort, maar van banaliteit. Wanneer iets 

verschillend is van het conventionele, kan dit een stimulatie vormen. Goldberger adviseert een omgeving 

die de regelmaat van conventionaliteit combineert met de magie van inventiviteit. Wanneer architectuur 

zowel vertrouwd als nieuw overkomt, kan de omgeving plezier en sereniteit bieden, stabiliteit en 
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vernieuwing, intensiteit en rust. Goede architectuur geeft zowel een gevoel van evenwicht als een gevoel 

van revelatie.78 De ongewone vormgeving van de Maggie’s Centres trekt op zijn minst de aandacht. Dit 

kan te maken hebben met wat Porter omschrijft als perceptuele conditionering: we zijn gewoon om 

rechte lijnen en orthogonale vlakken waar te nemen.79 Afwijken van deze conventie wekt dus per definitie 

interesse en op die manier ook inspiratie en zelfs energie en zelfvertrouwen op. Schweitzer waarschuwt 

dat te veel stimulatie het stressniveau echter kan verhogen en dus een negatieve impact heeft op het 

welzijn.80 Het vinden van de juiste balans vereist dus een gevoeligheid voor de situatie. 

 

3. Sociale omgeving 

3.1 Sociaal contact 

In de Maggie’s Centres wordt veel gelachen. Wanneer mensen lachen, voelen ze zich beter. Volgens 

Schweitzer heeft lachen een positief effect op de gezondheid, omdat het een groter gevoel van 

optimisme, sociaal contact en samenwerking impliceert.81 Sternberg legt uit dat positieve sociale 

interacties een buffer vormen tegen stress.82 Schweitzer stelt daarom voor om gebouwen zo te 

ontwerpen dat ze sociale verbondenheid aanmoedigen. Een gebouw moet de mogelijkheid bieden voor 

sociaal contact en engagement. Meubelopstellingen kunnen bijvoorbeeld een effect hebben op sociale 

interactie.83 Day vult aan dat deuren, ramen en ruimtelijke gebaren die naar elkaar openen en activiteiten 

met elkaar verweven de sociale sfeer versterken.84 

Onderzoek naar het gebruikersperspectief in de zorgsector toonde eerder al aan dat contact met 

zorgende personen, gaande van het personeel van het ziekenhuis tot vrijwilligers en lotgenoten, 

belangrijk is. Een Amerikaans onderzoek naar de relatie tussen gebouwde omgeving en 

gebruikerservaring in ziekenhuizen ging op zoek naar de belangrijkste noden van patiënten en hun familie. 

De conclusie luidt dat een zorgomgeving idealiter (1) de connectie met personeel vergemakkelijkt, (2) 

bijdraagt aan een gevoel van welzijn, (3) praktisch en toegankelijk is, (4) vertrouwelijkheid en privacy 

bevordert, (5) aandacht heeft voor de familie, (6) rekening houdt met beperkingen, (7) de connectie met 

de buitenwereld vergemakkelijkt en (8) veilig is.85 Contact met het personeel staat op nummer één en 

heeft dus waarschijnlijk een grote invloed op het welzijnsgevoel. Dit is een conclusie die algemeen geldt 

voor de zorgsector. Een Brits onderzoek naar ambulante palliatieve zorgcentra ging op zoek naar de 

belangrijkste beweegredenen voor een bezoek aan een dagcentrum voor palliatieve zorg. Het 

belangrijkste motief bleek mensen ontmoeten die begrip hebben voor de eigen situatie. Verder 

vermeldde men ook in een andere omgeving zijn dan thuis, namelijk in een ontspannen, aangename en 

vriendelijke omgeving.86 Ook dit onderzoek is relevant en bevestigt de rol van sociaal contact. Een 

Australisch onderzoek bestudeerde ten slotte een Cancer Information and Support Centre gelinkt aan een 

ziekenhuis, een faciliteit die vergelijkbaar is aan de Maggie’s Centres. Het onderzoek stelde vast dat 

mensen die geconfronteerd worden met kanker niet alleen nood hebben aan informatie maar ook aan 

iemand die deze helpt te verwerken. Zowel het advies van een specialist als het begrip van vrijwilligers 

werd op prijs gesteld. De bezoekers van dit Centrum waren vragende partij voor meer faciliteiten. Ze 
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gaven met name aan nood te hebben aan groepsactiviteiten, vergelijkbaar met deze die in de Maggie’s 

Centres aangeboden worden. De aanwezigheid van andere mensen die zich in dezelfde situatie bevinden, 

is zeer wenselijk, omdat de steun vanuit een gedeelde ervaring de eigen capaciteit helpt vergroten.87 De 

nood aan emotionele steun door sociaal contact lijkt dus een belangrijk aspect naast de nood aan 

medische informatie. 

Psycholoog Guy Holmes en ervaringsdeskundige Nicki Evans deden een interessant onderzoek naar het 

succes van wandel- en praatgroepen die georganiseerd worden voor mensen met psychische problemen. 

Zij kwamen tot de conclusie dat sociaal contact effectief therapeutisch is. Tijdens de wandelingen bleek 

het gemakkelijker om over problemen te praten. Volgens hen ligt de gemoedelijke, ontspannen sfeer aan 

de basis hiervan. Deze sfeer is zowel het resultaat van de omgeving als van de groepsactiviteit. In een 

koude, klinische consultatieruimte van een instituut voelt men zich de enige focus in de ruimte. Een 

omgeving die gebouwd is met het specifiek doel om persoonlijke problemen te delen, kan angst 

opwekken. Bij een groepsactiviteit ligt de druk lager en zijn er minder verwachtingen. Ook het verbeteren 

van sociale vaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen behoren tot de psychosociale voordelen 

van groepsactiviteiten.88 Hoewel deze wandel- en praatgroepen zich in een andere context situeren dan 

de Maggie’s Centres, maken ze gebruik van gelijkaardige principes: het vervangen van een institutionele 

omgeving door een ontspannende omgeving en het samenbrengen van mensen met een gedeelde 

ervaring. Een bijkomend interessant voordeel van groepsactiviteiten is dat mensen de mogelijkheid 

krijgen om hun rol van patiënt in te ruilen voor de rol van hulpverlener of expert door anderen te 

steunen. 

 

3.2 Gedeelde ervaring en identiteit 

Het bovenvermelde voorbeeld van de wandel- en praatgroepen geeft reeds aan hoe mensen zich meer 

ontspannen voelen bij anderen waarmee ze een gelijkaardige ervaring delen. In de Maggie’s Centres is er 

sprake van meer dan alleen sociaal contact, er is namelijk ook een ruimte die deze mensen verenigt. 

Bollnow ontwikkelde het concept van gemeenschappelijke ruimte als tegenpool van de eeuwige strijd om 

persoonlijke ruimte. Een ruimte die gecreëerd wordt door wederzijdse inzet, is vanaf het begin een 

gemeenschappelijk ruimte, stelt hij. Dankzij de inzet van de ene persoon ontstaat er een geschikte ruimte 

voor een andere persoon. De plaats wordt dus gecreëerd door een samenwerking. Waar ware 

samenwerking en samenleven plaatsvindt, overstijgt men volgens Bollnow de strijd om individuele 

ruimte. Er is minder nood aan een opdeling van de ruimte en er wordt niet getwist om een geschikte 

ruimte. Er is geen rivaliteit, maar iedereen geniet van het gemeenschappelijk succes.89 Deze theorie lijkt 

op het lijf geschreven voor de Maggie’s Centres. De gebruikers die deelnamen aan het 

focusgroepinterview gaven namelijk aan dat ze geen nood voelden om zich te isoleren van anderen in het 

Centrum, omdat het hele gebouw als privaat ervaren wordt. Het ruimtegebruik wordt geregeld dankzij de 

sociale intelligentie van de gebruikers, die anticiperen op de noden van hun medegebruikers. De gedeelde 

ervaring leidt dus tot een wederzijds begrip dat bijdraagt aan de atmosfeer van de Maggie’s Centres.90 

De band die ontstaat tussen mensen met een gedeelde ervaring krijgt in de Maggie’s Centres een fysieke 

gedaante. Net vanwege hun situatie behoort de ruimte hen toe. Volgens Goldberger kan architectuur een 

sterk icoon zijn omdat het de gedeelde ervaring symboliseert.91 Wanneer de architectuur een uitdrukking 

geeft aan de idealen, zoals Verderber en Refuerzo suggereren, kan ze positieve reacties uitlokken en het 
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gevoel van eigenwaarde van werknemers, vrijwilligers en bezoekers vergroten.92 Volgens de Botton is dit 

een onderdeel van de bescherming die een omgeving moet bieden. Op psychologisch vlak is architectuur 

namelijk een identiteitsbewaker.93 Ook volgens Lindsay Sowman voelen mensen zich veilig als ze tot een 

plaats horen. Het gevoel van een plaats en haar identiteit kunnen bijdragen aan de persoonlijke identiteit 

en de identiteit van een gemeenschap.94 Bollnow stelt dat de mens een centrum nodig heeft, waarin hij of 

zij geworteld is.95 Wanneer men dit gevonden heeft, identificeert men zich volgens Pallasmaa met de 

ruimte, de plaats en het moment. Deze dimensies worden dan onderdeel van het individu zelf.96 

De Maggie’s Centres kunnen dus een gevoel van identiteit geven aan mensen die zich verloren voelen. De 

architectuur kan een uitdrukking geven aan de betekenis van de plaats en kan tevens de fysieke 

verbondenheid van lotgenoten uitdrukken. De ruimte die georganiseerd wordt door sociale handelingen 

is in essentie een gemeenschappelijke ruimte. De gedeelde ervaring is essentieel voor het ontstaan van 

een atmosfeer van wederzijds begrip en steun. 

 

3.3 Ethos van een plaats 

Men beweert dat de Maggie’s Centres zelf een vriendelijke atmosfeer uitstralen, onafhankelijk van 

specifieke sociale contacten.97 In dit hoofdstuk werd reeds gesteld dat de atmosfeer van een gebouw de 

ervaring beïnvloedt. Volgens Day sturen plaatsen een boodschap uit die invloed heeft op mensen en hun 

gedrag. Deze boodschappen zijn het resultaat van onderliggende attitudes waarmee de plaatsen gepland, 

gemaakt gebruikt en onderhouden worden. Men kan de fundamentele waarden van een plaats ervaren 

vanaf de eerst kennismaking, beweert Day. Dit is slechts gedeeltelijk het gevolg van hoe de plaats eruit 

ziet, al kan er een relatie zijn tussen de uiterlijke verschijning en de geest van de plaats. Het is onduidelijk 

welke aspecten deze geest tot stand brengen. Day suggereert dat onder andere het initiatief, de mensen, 

de context en de kwaliteiten van de ruimte zelf een invloed kunnen uitoefenen. Alleszins kunnen de 

mensen in een ruimte, hun openheid, hoe attent ze zijn en hun humor een groot verschil maken voor een 

plaats.98 Ook Worpole wijst erop dat de attitude van de mensen in het gebouw een invloed heeft op de 

ervaring. De sleutel tot een succesvolle ‘healing environment’ is volgens hem een mix van sociale filosofie 

en ontwerp, van management en menselijke schaal.99 Zowel de filosofie en attitude van de Maggie’s Trust 

als het wederzijds begrip dat ontstaat uit de gedeelde ervaring van de bezoekers dragen dus bij aan de 

atmosfeer of het ethos van de Maggie’s Centres. 

Volgens Schweitzer heeft de atmosfeer van een ruimte een groot effect op de mensen in deze ruimte. Een 

positieve atmosfeer beïnvloedt hoe de gebruikers zich voelen.100 Sternberg stelt dat dergelijke positieve 

emoties een gunstig effect op de gezondheid kunnen hebben. Ze illustreert dit met een extreem 

voorbeeld. Het bedevaartsoord Lourdes is een plaats waar gevoelens van acceptatie, liefde en zorg in zeer 

hoge mate ervaren kunnen worden. Dergelijke hevige emoties en intens geloof kunnen volgens Sternberg 

de genezing versnellen en een mogelijke verklaring zijn voor miraculeuze genezingen.101 Ze baseert zich 

hiervoor op het fenomeen van het placebo effect. Het placebo effect stelt dat men beter kan worden uit 

geloof omdat positieve emoties chemische stoffen vrijmaken in de hersenen die de pijn verminderen. Het 
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effect berust dus op een conditionering van de lichaamseigen pijnstillers. Verwachting is hierbij een 

belangrijk aspect. Wanneer een plaats geassocieerd wordt met een positief gevoel, kan men zich beter 

gaan voelen door gewoon op deze plaats te zijn. Het effect kan onder andere ontstaan uit positieve 

emoties, sociale relaties, passie en geloof.102 Als men dit voorbeeld toepast op de Maggie’s Centres, zou 

men kunnen aannemen dat een plaats waarvan men weet dat men er steun en begrip kan vinden, het 

leed effectief verlicht. De theorie van Charles Jencks dat de Maggie’s Centres een architecturaal placebo 

zijn103 lijkt in dit licht dus plausibel. 

 

4. Conclusie 

4.1 De nood aan een integraal sensitieve omgeving 

Zoals Day aangeeft, is men zich zelden volledig bewust van de omgeving. Nochtans kunnen niet-

harmonieuze omgevingen sociale disharmonie bevorderen en het stressniveau verhogen, met een 

psychologisch en hormonaal onevenwicht tot gevolg. De sfeer van een plaats beïnvloedt hoe men zich 

voelt en zichzelf definieert en ook hoe men handelt.104 De keuze van de Maggie’s Centres om een niet-

institutionele omgeving te creëren die stress verlaagt, lijkt dus gegrond. 

Men kan zich afvragen in welke mate architectuur hieraan kan bijdragen. Volgens Schweitzer kunnen 

sommige elementen van de ontworpen omgeving op zichzelf het helingsproces bevorderen, of net 

verhinderen, maar kan de omgeving ook een impact op de gezondheid hebben door het beïnvloeden van 

gedrag, handelingen en interacties tussen patiënten, familie en zorgverleners.105 Ook Franck en Lepori 

wijzen erop dat de praktische aspecten van architectuur als diensterverlening verenigd moeten worden 

met de meer existentiële aspecten die mensen relateren tot hun welzijn, percepties en emoties.106 De 

psychologische noden worden vaak genegeerd, en hierop willen de Maggie’s Centres een antwoord 

bieden. Volgens Zumthor is het niet de bedoeling om emoties op te wekken met gebouwen, maar om toe 

te staan dat deze emoties naar boven komen, dat ze kunnen zijn.107 Deze samenvatting voor goede 

architectuur lijkt rechtstreeks toepasbaar op het concept ‘healing environment’. 

In dit hoofdstuk werden verschillende thema’s besproken die belangrijk zijn voor een ‘healing 

environment’. Het is duidelijk dat er geen integraal beeld bestaat van ‘healing environment’, maar dat uit 

verschillende invalshoeken wel de nood aan een meer sensitieve omgeving aangekaart wordt. Vanuit de 

medische sector wordt er evidentie geleverd dat het verlagen van stress een gunstig effect heeft op de 

gezondheid. Daarom is het aangeraden om meer omgevingen die natuurlijk aanvoelen aan te bieden in 

plaats van vervreemdende institutionele omgevingen. Onderzoek naar ruimtebeleving levert inzichten 

over de interactie van zintuigen en emoties met de ervaring van een ruimte. Architectuur moet zowel 

beschutting bieden als inspireren. Vanwege het individueel en dynamisch karakter van ruimtebeleving is 

hiervoor een sensitieve ontwerpbenadering vereist die aandacht geeft aan het gebruikersperspectief. Ten 

slotte blijkt de omgeving ook een sociale constructie, en heeft het ethos van een plaats een niet te 

onderschatten invloed op de gebruikerservaring. Architectuur heeft dus ook verplichtingen wat betreft de 

sociale interacties die in de architectuur plaatsvinden. 

Deze verschillende invalshoeken leveren allemaal architecturale eisen en wensen. Het kan onduidelijk 

lijken wat vervolgens de taak van architectuur is, maar men kan ook overwegen dat deze taak niet 

eenduidig hoeft te zijn maar juist een veelzijdige ondersteuning kan betekenen. Volgens Holmes en Evans 

kunnen verschillende aspecten meer dan additief zijn, en kunnen ze interageren zodat de combinatie van 
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verschillende deelervaringen een effect produceert dat groter is dan de opgetelde invloeden van elk 

aspect van de ervaring.108 De analyse in dit hoofdstuk suggereert dat de kracht van architectuur ligt in de 

atmosfeer die de gebruiker beleeft. Deze atmosfeer is een integraal begrip. Architectuur moet een 

filosofie vertalen en komt tot stand door op een menselijke schaal een antwoord te bieden op 

verschillende functionele en emotionele eisen. 

 

4.2 Maggie’s als nieuw model? 

De Maggie’s Centres leggen de nadruk op de emotionele noden van mensen die geconfronteerd worden 

met kanker. Deze meer complete benadering van gezondheid kan een voorbeeld zijn voor de zorgsector. 

De zorgsector kan van de Maggie’s Centres leren hoe men door meer aandacht te besteden aan de 

omgeving ervoor kan zorgen dat mensen zich ontspannen en beter voelen en hoe hun noden beter 

beantwoord kunnen worden. 

Maar los van de omgeving leidt het succes van de Maggie’s Centres tot een ander belangrijk inzicht: zorg 

is meer dan behandeling alleen. De zorgsector zou er tevens goed aan doen meer aandacht te besteden 

aan hoe ze met haar zogenaamde patiënten omgaat. Het lijkt erop dat de Maggie’s Centres gastvrijheid 

opnieuw geïntroduceerd hebben in de zorg. 

De gastvrijheid krijgt in de Maggie’s Centres een uitdrukking in de huiselijkheid van de omgeving. Dit lijkt 

echter niet direct toepasbaar voor een gebouw van om het even welke schaal. Vanuit de casus van de 

Maggie’s Centres zou men kunnen overwegen dat grootschaligheid misschien niet de beste aanpak is voor 

de zorgsector, of toch niet voor alle organisaties. Worpole suggereert dat het concept van een 

verzorgingscentrum in het hart van de gemeenschap, met bijvoorbeeld de bijdrage van lokale vrijwilligers, 

een grotere sociale duurzaamheid tot stand kan brengen.109 De sociale dynamiek blijkt namelijk een 

belangrijk aspect van het succes van de Maggie’s Centres. De taak van architectuur lijkt in dit kader om 

een uitdrukking te geven aan de gedeelde ervaring en identiteit. Ten slotte kan de positieve atmosfeer 

versterkt worden door een samenspel van architectuur en ethos. 
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De thesis Maggie’s: ‘Healing Environment’ in ontwerppraktijk en gebruikerservaring besluit met een 

aantal inzichten en overkoepelende ideeën die aanleiding kunnen geven tot een discussie en suggesties 

voor verder onderzoek. 

 

Deze conclusie maakt allereerst een terugkoppeling naar de onderzoeksvraag “Hoe kan architectuur 

bijdragen aan een ‘healing environment’ volgens ontwerpers en gebruikers van Maggie’s Centres?” door 

de voornaamste inzichten te bespreken aan de hand van enkele deelvragen. 

 Hoe ontwerpen architecten een Maggie’s Centre? 

Het is opmerkelijk dat de meeste gecontacteerde architecten aanvankelijk niet of amper bekend waren 

met het concept ‘healing environment’.1 Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat zij gevraagd werden omwille 

van hun persoonlijke expertise in dit specifiek domein. Omdat de ontwerpers niet vertrouwd waren met 

het concept, biedt deze opdracht hen de kans om een eigen interpretatie te ontwikkelen. Deze 

mogelijkheid wekt duidelijk interesse op. Bovendien geeft de situatie aanleiding tot een hechtere 

samenwerking met de opdrachtgever, omdat deze een adviserende rol heeft. De expertise van de 

opdrachtgever is dus zeer belangrijk in dit ontwerpproces.2 

De positieve reacties van opdrachtgever en gebruikers suggereren dat de aanvankelijke onbekendheid 

van de ontwerpers met het concept ‘healing environment’ geen probleem vormt. Diverse factoren 

kunnen hierbij een rol spelen: (1) een duidelijke vertaling van noden van gebruikers door de Maggie’s 

Trust, onder andere via een goed uitgewerkt programma en voorbeelden van mogelijke probleemsituaties 

voor gebruikers, (2) een goede intuïtie van de ontwerpers, waardoor ze zich goed kunnen inleven in de 

gebruikers, (3) de persoonlijke band met Maggie en/of de dynamiek van het goede doel, waardoor het 

gevoel van betrokkenheid bij de ontwerper vergroot, (4) de uitdaging om met het eigen ontwerp de 

indrukwekkende lijst van succesvolle Centra aan te vullen ─ de lat ligt hoog, (5) de mogelijkheid om een 

eigen en onconventionele interpretatie te geven aan het concept ‘healing environment’, gezien de 

ontwerpopdracht geen formele beperkingen oplegt of een geijkte oplossing verwacht.3 Al deze factoren 

kunnen bijdragen aan een sterke betrokkenheid van de ontwerpers, wat het ontwerp alleen maar ten 

goede kan komen. 

De rol van de (ster)architect staat open voor discussie. Charles Jencks legt uit dat de keuze voor 

sterarchitecten de organisatie helpt om geld in te zamelen, maar dat de organisatie geen beleid voert dat 

exclusief sterarchitecten aanwerft.4 Eén van de ontwerpers gaf aan dat elke ontwerper een Maggie’s 

Centre zou kunnen ontwerpen en dat de keuze voor sterarchitecten een kwestie van marketing is. Andere 

ontwerpers wijzen dan weer op de filosofie van het ontwerpbureau.5 De Maggie’s Trust zelf zegt op zoek 
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te zijn naar architecten die genoeg verbeelding hebben om af te wijken van het conventionele en de 

bekwaamheid om een kwaliteitsvolle omgeving te scheppen.6 

Hieronder volgen de belangrijkste ontwerpthema’s, zoals ze naar voren kwamen uit de interviews met 

ontwerpers van Maggie’s Centres. (1) Een Maggie’s Centre wil een alternatief bieden voor de 

institutionele atmosfeer van het ziekenhuis. Dit concept werd vooropgesteld door de Maggie’s Trust en 

overgenomen door de ontwerpers.7 (2) Er wordt geprobeerd om een niet-institutionele atmosfeer te 

creëren door te refereren naar een huiselijke omgeving ─ eveneens een idee van de Maggie’s Trust ─ 

opdat mensen zich makkelijker zouden kunnen ontspannen en de mogelijkheid krijgen om zich thuis te 

voelen. De huiselijkheid heeft verder ook een invloed op de interne werking van het Centrum, omdat dit 

concept een meer intuïtief gebruik van de ruimte toelaat.8 (3) De ontwerpers besteden veel aandacht aan 

het toekomen omdat ze mensen geen enkele aanleiding willen geven om niet binnen te komen. 

Interessante pistes zijn dat het pad tussen ziekenhuis en Maggie’s Centre als een overgangsmoment 

gezien wordt, en dat architectuur gebruikt kan worden om mensen nieuwsgierig te maken om binnen te 

komen.9 (4) De ontwerpers gaan op zoek naar een evenwicht tussen open plan en privacy. Een Maggie’s 

Centre moet zowel een plaats voor samenkomst als de mogelijkheid tot afzondering voorzien. Om dit te 

bereiken besteden ze veel aandacht aan de lay-out van en modificeerbare relaties tussen de verschillende 

ruimtes.10 (5) Ten slotte moet een Maggie’s Centre een verscheidenheid aan sferen aanbieden. In de 

eerste plaats moet het een aangename en rustige omgeving zijn. De meest voorkomende aanvullingen 

hierop zijn dat het gebouw haar gebruikers moet inspireren en dat het meditatie moet faciliteren.11 Men 

zou kunnen opmerken dat de ontwerpopgave op het eerste zicht heel wat tegenstrijdigheden bevat. Dit 

kan echter net de voedingsbodem zijn voor een kwaliteitsvolle, gediversifieerde ruimte die kan inspelen 

op de wisselende noden van haar gebruikers. 

 Hoe ervaren gebruikers de architectuur van een Maggie’s Centre? 

De gebruikers die deelnamen aan het focusgroepinterview associëren een ‘healing environment’ in de 

eerste plaats met een zorgzame omgeving en mentale rust.12 Ze verwachten dat de atmosfeer van een 

‘healing environment’ voornamelijk stimulering en relaxatie ondersteunt, maar voor een Maggie’s Centre 

zijn ook verankering en sociaal contact belangrijk omdat ze de aanleiding vormen voor een nieuw 

bezoek.13 Ruimtelijke aspecten die hier volgens de gebruikers aan kunnen bijdragen, zijn ruimtelijkheid en 

licht, zachte materialen zoals hout en onconventionele vormen.14 

De geconsulteerde gebruikers zijn positief over de architecturale ingrepen die de ontwerpers het meest 

benadrukten in de interviews. Binnenkomen in het Centrum is voor de gebruikers synoniem voor 

ontspannen. De huiselijke sfeer wordt erg op prijs gesteld. Het open plan vormt geen bedreiging voor 

privacy zolang er ook plaatsen zijn waar men zich volledig kan terugtrekken. De deelnemers van het 

focusgroepinterview gaven aan dat men de open ruimte leert gebruiken. Men leert dat men zich niet 

hoeft te isoleren om een privaat gesprek te voeren, omdat men kan rekenen op het begrip van anderen, 

die hun best zullen doen om niet te storen. Sociale intelligentie is dus zeer belangrijk omdat de ruimte 

georganiseerd wordt aan de hand van lichaamstaal. Deze atmosfeer van wederzijds begrip is het gevolg 

van een gedeelde ervaring. Hierdoor wordt zelfs het hele gebouw als privaat ervaren.15 
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Een belangrijk inzicht uit het onderzoek naar de gebruikerservaring is dat de beleving van architectuur 

sterk beïnvloed wordt door de appreciatie van de dienstverlening. Het is onduidelijk in welke mate 

architectuur bijdraagt aan bijvoorbeeld het feit dat mensen zich thuis voelen in het Centrum en in welke 

mate de attitude van werknemers en vrijwilligers hiervoor verantwoordelijk is. Het lijkt weinig zinvol om 

deze aspecten uit elkaar te trekken omdat het ethos van de organisatie de perceptie van de omgeving 

beïnvloedt.16 Gezien de grote nadruk die de gebruikers leggen op collectieve ervaring, kan men stellen dat 

ook een Maggie’s Centre door een groep ervaren wordt. De interpretatie van de omgeving door een 

individu zal daarom naar alle waarschijnlijkheid beïnvloed worden door de houding van anderen ten 

opzichte van het Maggie’s Centre.17 

 Hoe verhouden ‘design intent’ en ‘user experience’ zich tot elkaar? 

Wanneer men op zoek gaat naar verschillen tussen de ontwerpintentie en de gebruikerservaring, merkt 

men dat er een discongruentie bestaat tussen het beeld dat de ontwerpers van de gebruikers hebben en 

de reële gebruikersgroep. De gecontacteerde ontwerpers hanteren hoofdzakelijk een eenzijdig beeld van 

de gebruikers. Ze focussen zich op een veralgemeende kankerpatiënt, terwijl de gebruikersgroep veel 

diverser is. In de praktijk blijkt dit weinig problemen op te leveren, afgaande op de getuigenissen van de 

gebruikers. Een mogelijke verklaring is dat andere gebruikers dezelfde gunstige effecten van de ruimte 

ondervinden die bedoeld waren voor een prototype kankerpatiënt. Afgaande op het focusgroepinterview 

lijken de grootste problemen op te duiken bij de mensen die in het Centrum werken: de functionaliteit 

van hun werkplek laat soms te wensen over. Een andere opmerking die men kan maken is dat de 

ontwerpers zich voornamelijk concentreren op de individuele ervaring, terwijl Maggie’s ook een 

groepsgebeuren is.18 

In dit onderzoek komen nauwelijks conflictueuze situaties naar voren die het resultaat zouden kunnen zijn 

van een discongruentie tussen ontwerpbedoeling en gebruikerservaring. Uit de getuigenissen van 

gebruikers blijk dat het ruimtegebruik sterkt beïnvloed wordt door sociaal gedrag, zoals hierboven reeds 

vermeld werd. Op die manier kunnen niet-ideale situaties overkomen worden wanneer sociale 

intelligentie het ruimtegebruik organiseert. Daarnaast blijkt ook dat de gebruikers uit de focusgroep 

ondanks klachten in verband met functionele gebreken ─ die nochtans vrij gemakkelijk te voorkomen zijn 

─ toch een erg grote waardering hebben voor het gebouw. Waarschijnlijk appreciëren de gebruikers 

vooral het gebaar dat de omgeving symboliseert, en leidt dit tot de vergevingsgezindheid. Het feit dat er 

een Centrum in het leven werd geroepen speciaal voor hun noden kan namelijk een grote psychologische 

impact hebben, waardoor de minpuntjes er mogelijk graag bijgenomen worden.19 

Uit dit onderzoek zou men kunnen concluderen dat de ontwerpers een geschikte omgeving hebben 

kunnen creëren en dat dit het resultaat is van een goed beeld van de noden van de gebruikers. De 

Maggie’s Trust speelt als opdrachtgever een grote rol in dit succes, omdat zij de noden van de gebruikers 

vertalen naar de ontwerpers. Ondanks de verschillende stadia van de omzetting van ontwerpintentie naar 

gebruikerservaring waarin variaties kunnen ontstaan, zou men in het geval van de Maggie’s Centres 

kunnen spreken van een gesloten cirkel. Ten eerste is de opdracht ontstaan vanuit het perspectief van 

een gebruiker met ervaringsdeskundigheid. De Maggie’s Centres vinden hun oorsprong in de getuigenis 

van Maggie en de daaropvolgende concrete voorstellen in haar “Blueprint”. Dit lijk alvast een beloftevolle 

start. De organisatie communiceert de gebruikersnoden vervolgens op een duidelijke manier met de 

ontwerpers door middel van een ontwerpopdracht die niet alleen functionele eisen maar ook 

verwachtingen wat betreft de atmosfeer bevat. Doordat de opdracht het perspectief van de gebruiker 
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weergeeft, kan bij de ontwerper een bewustzijn van de gebruiker ontstaan. De boodschap van de 

opdrachtopdracht lijkt een alternatief voor rechtstreekse input van de gebruiker.20 De ontwerpers krijgen 

de kans om hun eigen interpretatie te geven, maar deze ontstaat in een hechte samenwerking met de 

organisatie.21 Hoewel dit niet noodzakelijk leidt tot een gebruikerservaring die overeenstemt met de 

ontwerpintentie, zou men deze situatie wel kunnen beschouwen een goede beginvoorwaarde. De 

getuigenissen van gebruikers lijken alleszins aan te geven dat ze tevreden zijn met hun ervaring van het 

Maggie’s Centre, en dat deze overeenkomt met Maggie’s oorspronkelijk beschrijving van een omgeving 

waaraan zij nood had. 

 Wat betekent ‘healing environment’ in theorie en in de praktijk? 

De Maggie’s Centres besteden aandacht aan de psychosociale noden van gebruikers. De taak van 

architectuur blijkt om niet alleen functionele ondersteuning maar een kwaliteitsvolle omgeving op maat 

van de gebruikers te voorzien. De klemtoon ligt eerder op emoties dan op functies. Aandacht voor 

ruimtebeleving en het ondersteunen van de visie op dienstverlening en sociaal gedrag behoren dus tot 

het takenpakket van architectuur. ‘Healing environment’ is geen kwestie van hoe architecturale ingrepen 

de gezondheid kunnen verbeteren. Het gaat erom hoe de ervaring van ruimte en atmosfeer een invloed 

kan hebben op de persoonlijke stemming, hoe de omgeving kan ontspannen en inspireren. Omgeving 

betekent in deze zin meer dan de gebouwde omgeving. De omgeving is tevens een sociale constructie. 

Inzichten uit de neuro-immunologie en de omgevingspsychologie leren dat omgevingen die als 

ontspannend ervaren worden een effectief gunstige invloed hebben op het welzijn.22 Ruimtebeleving is 

echter zo individueel, situatieafhankelijk en complex dat het moeilijk is om specifieke architecturale 

ingrepen op te sommen die als ‘healing’ ervaren worden. Algemeen kan men stellen dat ruimtelijkheid en 

licht belangrijk zijn en dat architectuur de mogelijkheid moet bieden tot zowel ontspanning in een 

beschuttende omgeving als stimulatie in een inspirerende omgeving.23 Voorts is het belangrijk dat 

ontwerpers zich verdiepen in de situatie om de precieze noden van de gebruikers te ontdekken. 

Ontwerpers kunnen zich baseren op wat hun gebruikers aangeven als ontspannend, omdat dit per 

definitie een positief effect zal hebben. In dit verband kan het eclectisch interieur van de Maggie’s Centres 

een rol spelen. Het meubilair oogt zeer vertrouwd en het diverse gamma van kunstwerken biedt een werk 

voor elke smaak, zodat iedere bezoeker zich met het Maggie’s Centre kan identificeren, zich thuis kan 

voelen en dus kan ontspannen.24 

Maggie’s Centres hebben niet de intentie om de medische sector te veranderen maar kunnen wel 

beschouwd worden als een goede case study. Zouden de concepten van de Maggie’s Centres 

geïntegreerd kunnen worden in andere projecten, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen? Een antwoord op 

deze vraag vergt diepgaander onderzoek, maar men kan alvast enkele bedenkingen maken. Ten eerste 

vormen de schaal en de klemtoon op functionaliteit van de huidige zorginstellingen een probleem. Onder 

andere de grootte van het gebouw en de aanwezigheid van medisch materiaal kunnen intimiderend 

overkomen. In een intimiderende omgeving is het moeilijker om te ontspannen.25 Daarom zouden in de 

eerste plaats niet-medische ruimtes, zoals wachtruimtes, principes kunnen overnemen, omdat zij minder 

afhankelijk zijn van een medisch-functioneel programma en de bijhorende regelgeving. Om ook het 

probleem van de grootschaligheid op te lossen, is echter nood aan een ander zorgconcept.26 Ten tweede 

is er voor de ervaring van een positieve atmosfeer een, minstens mentale, afstand nodig om van 
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stemming te veranderen.27 Dit suggereert dat indien de dienstverlening van de Maggie’s Centres 

opgenomen zou worden in een ziekenhuis, deze dienstverlening minder effectief zou zijn omdat er ook 

negatieve ervaringen, zoals de behandeling, in dezelfde omgeving plaatsvinden. Het kan wel mogelijk zijn 

om een andere atmosfeer te creëren in een aparte ruimte indien deze voldoende ontwerpaandacht krijgt. 

Een ambitieuzer plan zou zijn om de negatieve ervaring zelf om te vormen tot een positieve. Ten derde 

bestaat bij het overnemen van enkele concepten het risico dat deze weinig effect hebben omdat een 

totaalervaring sterker is dan het toepassen van aspecten.28 Ook deze bedenking pleit voor een nieuw 

zorgconcept dat een andere totaalervaring kan bieden.  

 

Het onderzoek van deze thesis heeft bovendien geleid tot enkele onverwachte inzichten die niet direct 

een antwoord geven op de onderzoeksvragen, maar wel het vermelden waard zijn. 

Deze thesis is vertrokken van het idee dat architectuur kan bijdragen aan een ‘healing environment’. De 

relatie tussen ervaring en omgeving blijkt echter vrij complex in elkaar te zitten, daar er enerzijds een 

wisselwerking ontstaat tussen emoties en ruimtebeleving en de omgeving anderzijds ook gezien moet 

worden als een sociale constructie. Het ethos van een plaats heeft een niet te onderschatten invloed op 

de beleving van deze plaats.29 Dit impliceert dat de attitude ─ in dit geval: gastvrijheid ─ van de organisatie  

een niet te onderschatten rol speelt. 

Aan de drie opmerkingen die net vermeld werden voor het toepassen van concepten van de Maggie’s 

Centres in andere projecten, moet dus nog een opmerking toegevoegd worden die mogelijk zelfs 

belangrijker is: het geloof in de filosofie is cruciaal voor het tot stand komen van de atmosfeer. Bovendien 

moet dit geloof gedeeld worden door de opdrachtgever en de ontwerper. De Maggie’s Centres zijn zoals 

eerder vermeld een ‘collectieve productie’.30 Doorgaans brengt de opdrachtgever de opdracht, een 

attitude en het beoogd gebruik aan en wordt de architect gevraagd voor zijn of haar verbeelding, 

expertise en eventuele huisstijl. Een constructieve samenwerking overstijgt dit model: opdrachtgever en 

ontwerper ontwikkelen samen een doel en een karakter. Ontwerpers beschrijven dit fenomeen als ‘een 

goede klant’.31 Het resultaat is een dynamiek die het ontwerp naar een hoger niveau kan tillen. 

Het is onwaarschijnlijk dat een organisatie die niet patiëntgericht is maar over een gelijkaardig gebouw als 

de Maggie’s Centres zou beschikken tot dezelfde resultaten zou komen. Architectuur vormt dus een 

ondersteuning indien ze niet alleen de werking van de organisatie op een praktische wijze ondersteunt, 

maar ook een uitdrukking geeft aan dit ethos. Charles Jencks geeft aan dat de omgekeerde situatie, de 

dienstverlening van een Maggie’s Centres in een neutrale omgeving, waarschijnlijk ook niet zou werken, 

net omdat er geen samenspel is met de architectuur.32 Opdat de zorgsector de concepten van de 

Maggie’s Centres zou kunnen integreren, moet ze dus eerst een attitude van gastvrijheid en van 

waardering van haar gebruikers herintroduceren. Pas wanneer een ‘patiënt’ een ‘gast’ wordt kan hij of zij 

een ‘healing environment’ ervaren. 

Een ander onverwacht inzicht is het verschil tussen sociale atmosfeer en sociaal contact. De bezoekers 

van Maggie’s Dundee die deelnamen aan het focusgroepinterview gaven aan dat sociaal contact nooit 

hun voornaamste reden was om het Maggie’s Centre te bezoeken ─ dit is bovendien afhankelijk van de 

persoonlijkheid en de situatie ─ maar dat ze een atmosfeer van wederzijds begrip ten gevolge van een 

gedeelde ervaring wel cruciaal vinden voor een ‘healing environment’.33 Een begripvolle omgeving is 

mogelijk dus belangrijker dan het effectieve contact. Vandaar de keuze voor het woord ethos in deze 
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thesis: met deze term wordt bedoeld dat de atmosfeer een uitdrukking geeft aan een bepaalde attitude 

die gedeeld wordt door alle gebruikers van het gebouw, zowel professionelen, vrijwilligers als bezoekers. 

Een ander opmerkelijk feit is dat de Maggie’s Centres een architecturaal fenomeen zijn waarbij de 

ontwerpers niet met grote concepten komen aandraven, maar de gebruikers zelf metaforen in de 

architectuur zien.34 Dit lijkt te suggereren dat ze zich verbonden voelen met de ruimte en houdt dus 

mogelijk verband met de eerder vermelde kwestie van het ethos van de Maggie’s Centres. 

Ten slotte nog een kleine bedenking over de terminologie: de term ‘healing environment’ is misschien 

niet de meest ideale benaming voor het concept van de Maggie’s Centres. Het kan namelijk verkeerde 

associaties oproepen zoals een exclusieve link met een medische omgeving, terwijl een ‘healing 

environment’ om het even welke omgeving kan zijn, of het idee van een lineair proces ─ bijvoorbeeld de 

belofte van een periode zonder ziekte. Een alternatieve term zou ‘integraal ondersteunende omgeving’ 

kunnen zijn. Dit lijkt te zijn wat de Maggie’s Centres bieden en dit zou eigenlijk de hoofdbekommernis 

moeten zijn van elke architect. 

 

Om af te sluiten volgen nog enkele pistes voor verder onderzoek: 

Ten eerste zou het interessant zijn om focusgroepinterviews in verschillende Maggie’s Centres te 

organiseren, wat helaas niet mogelijk was binnen het bestek van dit onderzoek. Dergelijk vergelijkend 

onderzoek zou toelaten om een beter beeld te schetsen van het gebruikersperspectief en mogelijke 

verschillen daarbinnen te koppelen aan verschillen tussen de gebouwontwerpen, wat zou bijdragen tot 

een beter inzicht in de impact van de verschillende ontwerpingrepen. 

Daarnaast kan het ook interessant zijn om het beeld dat ontwerpers van de gebruikers hebben en hun 

beoogde ervaring te onderzoeken door het ontwerpmateriaal te bestuderen. Ook dit was niet mogelijk 

binnen dit onderzoek omdat de meeste informatie verzameld is aan de hand van telefonische interviews. 

Zeker wanneer de studie van ontwerpmateriaal reeds in de ontwerpfase start, zou dit interessante 

bijkomende informatie kunnen opleveren. 

De Maggie’s Centres zijn ontstaan uit een uitzonderlijke samenwerking tussen opdrachtgever en 

ontwerpers, waarbij de opdrachtgever erin slaagt de gebruikersnoden over te brengen naar de 

ontwerpers. Het is aannemelijk dat een goed begrip van de gebruikersnoden kan leiden tot een omgeving 

die gewaardeerd wordt door haar gebruikers. In dit verband kan het interessant zijn om het beeld van de 

gebruiker, en de evolutie ervan, in het ontwerpproces van een Maggie’s Centre te vergelijken met heel 

andere ontwerpproces. Het valt te verwachten dat ontwerpers die deelnemen aan bijvoorbeeld een open 

oproep voor een publiek gebouw veel minder informatie ter beschikking krijgen over de toekomstige 

gebruikers. Een vergelijkende studie tussen verschillende ontwerpopdrachten zou kunnen onderzoeken of 

er een verband bestaat tussen de manier waarop de gebruiker aan bod komt in het ontwerpproces en de 

uiteindelijke gebruikerservaring. 

Het onderzoek van deze thesis heeft aangetoond dat architectuur van de Maggie’s Centres niet 

afzonderlijk beschouwd kan worden van de mensen in en achter het gebouw. Hun attitude heeft een 

aanzienlijk effect op de beleving van de omgeving, en het ethos van gastvrijheid en waardering kan er 

zelfs voor zorgen dat gebruikers het gebouw zijn functionele gebreken vergeven. Een geïsoleerd 

onderzoek naar enkel architectuur lijkt dus niet echt zinvol. Er is eerder nood aan een onderzoekconcept 

dat tegelijk de gebouwde en sociale omgeving beschouwt, omdat deze een essentiële interactie vormen. 

Eén van de opmerkelijkste inzichten uit dit onderzoek is dat de sociale intelligentie van de gebruikers het 

ruimtegebruik kan organiseren. Daarom kan een observatie van sociaal gedrag in relatie tot een specifieke 

                                                           
34

 Tiago Correia, ontwerper van Maggie’s Fife, vermeldde in het interview dat gebruikers het Centrum zien als een metafoor 
voor kanker. Deze getuigenis is niet opgenomen in het hoofdstuk over het ontwerpersperspectief maar ook dokter John 
Wilson haalt deze anekdote aan in: 3|introductie van de bestudeerde Maggie’s Centres §2.2 Concept 
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omgeving interessante informatie opleveren. Ook voor ontwerpers kan dit heel nuttig zijn tijdens het 

ontwerpproces. Dergelijk onderzoek kan leiden tot een beter begrip van bijvoorbeeld de complexe 

situatie van privacy binnen collectiviteit. Een uitspraak als “you could be on your own, but not alone”35 is 

zeer intrigerend en het kan dus nuttig zijn om meer diepgaand te onderzoeken hoe zo’n situatie tot stand 

komt als resultaat van zowel omgeving als sociaal gedrag. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 quote uit het focusgroepinterview met gebruikers van Maggie’s Dundee, zie 5|gebruikersperspectief §4.4 Open plan 
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foto: Nick Turner 
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foto: Lorenz Haarmann 
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Figuur 56: axonometrie Maggie’s Gartnavel ©OMA 41 

bron: press pack Maggie’s Gartnavel via OMA 

Figuur 57: consultatieruimte Maggie’s Dundee ©Gehry Partners 41 
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Figuur 63: inkom Maggie’s Dundee ©Gehry Partners 44 
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Figuur 65: interieur Maggie’s Fife ©Zaha Hadid Architects 44 
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Figuur 66: binnengebied Maggie’s Gartnavel ©OMA 45 
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Figuur 67: organisatie Maggie’s London ©Rogers Stirk Harbour + Partners 47 

foto: José Miguel Hernández Hernández 
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Figuur 69: consultatieruimte Maggie’s Fife ©Zaha Hadid Architects 48 
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Figuur 70: bovenverdieping Maggie’s London ©Rogers Stirk Harbour + Partners 48 

foto: Richard Bryant 

bron: www.rsh-p.com/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,4,25,566&showImages=detail&imageID=2929 

(laatst geraadpleegd op 1/12/2012) 

Figuur 71: dakstructuur Maggie’s Dundee ©Gehry Partners 52 

Figuur 72: interieur Maggie’s South West Wales ©Kisho Kurokawa Architect and Associates 52 

foto: Lorenz Haarmann 
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Figuur 73: meditatieruimte Maggie’s Gartnavel ©OMA 52 

foto: Philippe Ruault 
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