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Tijdens de jaren dat ik als verpleegkundige werkzaam was in de Psycho-geriatrie merkte ik dat het geven van een 
betekenisvolle daginvulling aan de bewoners naast de liefde en de dagelijkse verzorging wellicht de grootste uitdaging 
is. Wie kent niet het beeld van in zichzelf gekeerde mensen aan de tafels zittend en wachtend op de volgende handeling 
die hen wordt opgelegd. ‘s Ochtends opstaan, aan tafel zitten, eten, toiletronde, en zo glijden de dagen voorbij. Dat was 
in mijn ogen altijd een heel somber verhaal. Konden we maar iets zinvols doen voor deze mensen, konden we ze maar 
de juiste prikkels aanbieden, voor de ene rustgevende voor de ander activerende prikkels zodat angst en onrust op de 
achtergrond zouden kunnen raken. Er weer een glans in de ogen zou verschijnen. Er weer contact gemaakt zou kunnen 
worden. Soms wisten we dat een bewoner zou reageren op een bepaalde prikkel. Op bepaalde muziek of de namen van de 
kinderen of de kleinkinderen. Ook een wandeling kon nog vaak veel goeds doen.

Ik zocht, inmiddels als interieurarchitect, naar een manier om iets betekenisvol voor deze bewoners te kunnen doen. We 
hebben daarom een aantal kasten ontwikkeld afgestemd op de persoonlijke interesses van de pg bewoners. We verdiepen 
ons daarmee in de persoonlijke leefwereld van de bewoner en proberen het geheugen dat nog aanwezig is te behouden. 
Dat doen we samen met de verpleging, de familie en de vrienden van de bewoners. De kast kan groot of klein uitgevoerd, 
verrijdbaar of uitwisselbaar. De kast bevat het levensverhaal van de bewoner en werkt daarmee als verbindend tussen de 
diverse verzorgenden en belanghebbenden.

Het leven dat ooit geweest is kan worden verbeeld in een meubel waarin de bewoner zich herkend en thuis voelt, een 
schilderij een stoel een grammofoon, een schemerlamp een fotoboek, het zijn allemaal objecten die we graag in dit belev-
ingsmeubel zouden willen gebruiken. Zo hebben we een bloemenkast ontwikkeld voor een inmiddels demente bewoner 
die ooit een tuindersbedrijf had. Een aquariumkast voor een bewoner die vroeger thuis altijd hobbymatig druk was met 
zijn vissen. Een jukeboxkast voor iemand waarvan we wisten dat muziek een grote rol in zijn leven gespeeld had. Als laat-
ste hebben we een volierekast ontwikkeld waarin de bewoner met de kleinkinderen naar de dierentuin kan gaan. Er zijn 
afbeelding van vogels, planten, vogelkooien en natuurlijk is er ook een echt vogeltje aanwezig.
Zo wordt het misschien ook voor kinderen en kleinkinderen weer interessant om op bezoek te komen in het verplee-
ghuis, en middels deze kasten contact te maken met het familielid. Op deze wijze hopen we dat ook de herinneringen van 
bewoners meeverhuizen als een onvermijdelijke opname in een verpleeghuis in zicht komt.

Naast goede verzorging , goede voeding en medicatie, wordt de laatste jaren veel energie gestoken in het verbeteren van 
de woonomgeving ,de inrichting, de verlichting van psycho-geriatrische bewoners. De ontwikkeling van deze kasten 
wordt door Tektor samen met opdrachtgever, familie en vrienden uitgewerkt.  Na vaststelling van het ontwerp zal Eromes 
de uitvoering en levering ter hand nemen. 
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Bloembak op wielen, waarin echte zonnebloemen groeien.
Eromheen een kast met rondom geprinte wanden en deuren.
Buitenzijde interessant maar anoniem. (*prikkel weg)

Kast bij sluiten verlicht met daglichtlamp. 

Erbij assecoires die het beeld versterken. kassenwereld.

Tbv reminicentie PG bewoners met verleden in kassenbouw
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Vooraanzicht draaiorgel

Bovenaanzicht

19
00

800 mm

 ipad tbv keuze muziek en geluid

draaiwiel gekoppeld aan ipad

scharnier

scharnierende panelen met print enkelzijdig

eventueel verrijdbaar
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