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KINDEROOGCENTRUM
Het Oogziekenhuis Rotterdam is gespecialiseerd in hoogstaande 
oogheelkunde en ontvangt jaarlijks ca 140.000 patiënten, waarvan 
20.000 kinderen. Tot op heden werden de kinderen behandeld 
bij verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Het nieuwe 
Kinderoogcentrum, ontworpen door eklund_terbeek, concentreert alle 
kinderoogheelkundige zorg op één fysieke plek, en geeft een ruimtelijke 
uitdrukking aan de kindgerichte zorgvisie van het ziekenhuis. De 
realisatie van het Kinderoogcentrum is de 1e fase van een ingrijpende 
verbouwing van de begane grond, in het gebouw van A.J. van der 
Steur uit de jaren 50. 

ANGSTPREVENTIE
Het Oogziekenhuis staat bekend om een behandelfilosofie gebaseerd 
op angstpreventie. Een belangrijk doelstelling voor het ontwerp van het 
Kinderoogcentrum is een ruimtelijke omgeving te realiseren die hieraan 
bijdraagt. Een warme en vriendelijke sfeer, die de professionaliteit van 
het ziekenhuis benadrukt, wekt vertrouwen en helpt het kind tot rust 
te brengen en het behandelproces te optimaliseren. Er is gestreefd 
naar openheid en een duidelijke oriëntatie.  Door multifunctionele 
behandelkamers te ontwikkelen waar alle onderzoeken in één ruimte 
worden uitgevoerd, kunnen de ruimtelijke stappen in het zorgtraject tot 
een minimum gereduceerd worden. 
 
RUIMTELIJKE ORGANISATIE
Het Kinderoogcentrum heeft geen gangen en de verschillende 
ruimtes zijn visueel met elkaar verbonden. De onderzoekskamers zijn 
georganiseerd rondom één centrale ontvangst- en wachtruimte om 
zo een heldere en herkenbare plek te creëren voor kinderen en hun 
ouders. De ruimte heeft ronde vriendelijke vormen en kolommen zijn 
zo veel mogelijk weggewerkt. Door de wachtruimte aan de gevel te 
situeren en de daklichten te openen wordt natuurlijk licht naar binnen 
gebracht en wordt het gevoel van ruimtelijkheid en oriëntatie vergroot. 
De behandelkamers zijn zo transparant mogelijk zodat de kinderen al 
naar binnen kunnen kijken voor het onderzoek start. In de wachtruimte 
is een variatie aan plekken gecreëerd die afgestemd zijn op de 
verschillende leeftijdsgroepen.

MATERIALISATIE EN DETAILLERING
Bij de materialisatie en detaillering van het interieur is gekozen voor 
een rustige basis van wit, licht grijs en warm eikenhout. Heldere blauw- 
en groentinten, variërend van licht tot donker, zijn toegevoegd op de 
wanden van de onderzoekkamers en het meubilair om plekken te 
accentueren. De vierkante glaspuien zijn minimaal gedetailleerd om 
het gevoel van transparantie te optimaliseren, en kleinere openingen 
en verdiepte vlakken creëren doorzichten en ruimtelijkheid. De 
daklichten zijn opengemaakt en voldoen weer aan de hedendaagse 
brandveiligheidseisen. Om te zorgen dat het licht niet te fel wordt zijn 
lichtblauwe schijven met ronde sparingen in de daklichten gehangen. 
Deze “ogen” filteren het daglicht en creëren een spel van licht en kleur 
die gedurende de dag verandert. Oogtesten zijn op de wanden geprint 
en vormen een grafisch element in de onderzoekkamers. 

KUNST
Kunst is een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke ervaring in 
het Oogziekenhuis. Voor het Kinderoogcentrum hebben diverse 
kunstenaars beelden en objecten gemaakt op basis van het thema 
kijken en zien. Achter de glaspuien van de onderzoekkamers zijn 
aquarellen van dieren geplaatst. Deze bevinden zich als ware in de 
onderzoekskamers, de aandacht van het kind wordt naar binnen 
getrokken en de overgang van wachten naar onderzoek wordt verzacht.
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Het kinderoogcentrum heeft geen gangen. De onderzoekkamers zijn georganiseerd rondom één centrale ontvangst- en wachtruimte.



Een opstapje in de ontvangstbalie zorgt ervoor dat het kind op gelijke hoogte met de ziekenhuismedewerker komt.



Een grote bank is opgenomen in de vloeiende vorm van de wachtruimte. Jonge kinderen kunnen spelen in “het oog” of aansluiten bij de kleine tekentafel.



Maskers van Bertjan Pot
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1.ontvangstbalie  
2.wachtruimte  
3.onderzoekkamer  
4.educatieruimte  
5.sanitair  
6.personeel  
7.afdeling volwassenen
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