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Ruimte voor genezing 
Als een geliefde of een gezinslid langdurig in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan wilt u 

die persoon zo goed en zo vaak mogelijk steunen. Het kan zwaar zijn om heen weer te 

moeten rijden of in een onpersoonlijk en kostbaar hotel te verblijven waar niemand van uw 

situatie afweet. De gastenverblijven van het VU Medisch Centrum in Amsterdam zijn 

daarom een ideale oplossing. Ze bestaan al sinds 1997 en zijn dit jaar ondergebracht in een 

nieuwbouwpand dat onderdeel uitmaakt van het VUMC. Architect Alphons Trossèl en zijn 

team werden gevraagd om de nieuwe gastenverblijven in te richten.  

Tekst: Renée ter Berg  Fotografie: René van Dongen  

Interieurontwerp: Interieurarchitect Alphons Trossèl en Ing. Jantine Merkens  

 

EXCLUSIEF WONEN 



Het appelgroen 
zorgt dat de 
ruimtes licht en 
opbeurend zijn. 
Het rood zorgt 
daarbij voor een 
speels contrast. 

Frisse kleuren en harmonieuze sfeer 

 

 

 

Het appelgroen zorgt dat de ruimtes licht en 

opbeurend zijn. Het rood zorgt daarbij voor een 

speels contrast. De verlichting, het notenfineer dat 

terugkomt in de deuren en de keukens en het hout 

van de vloeren voegen een harmonieuze warmte 

toe aan het geheel. Alphons Trossèl: “Lichte en 

vrolijke kleuren kunnen voor een betere en meer 

optimistische stemming zorgen. 

 

 

  

Stichting gastenverblijven VU Medisch Centrum 

Wandelend door de gemeenschappelijke ruimtes en slaapkamers van de 

gastenverblijven is er weinig dat doet denken aan een ziekenhuisomgeving. Een 

huiselijke sfeer overheerst. Zithoeken, tv- hoeken, werkhoeken met computers. 

Rustige, comfortabele ruimtes met een lichte en persoonlijke ambiance.  

 Voor Alphons Trossèl was het inspirerend om voor Stichting Gastenverblijven 

aan het werk te gaan. “De verblijven zijn zowel voor familie en dierbaren van 

patiënten als voor patiënten die van ver komen voor een behandeling in een 

polikliniek. Ik en waarschijnlijk de meeste mensen, vinden het naar om in een 

ziekenhuis te zijn. De inrichting moet vooral praktisch zijn en houdt vaak , mijns 

inziens ten onrechte, geen rekening met het welbevinden van mensen.  Het was 

voor mij daarom belangrijk om een ruimte te realiseren die de mensen op hun 

gemak stelt. Een ruimte die een gevoel geeft van thuiskomen.” 

 

De heldere kleurstellingen van de gemeenschappelijke 

huis- en eetkamers zijn gecreëerd met meubelen van 

het Nederlandse designmerk Artifort. “We hebben veel 

met Nederlandse producenten gewerkt, waaronder 

Luxaflex, Artifort en Philips, Deze meubelen en interieur 

producten zijn van de hoogste kwaliteit en zullen er 

over 25 jaar nog steeds goed uitzien”.   
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Ik vind het belangrijk dat de omgeving de patiënten en 

families even kan afleiden van de situatie waarin zij zich 

bevinden. Dat het een plek is waar het fijn is om te 

verblijven.” Een knappe prestatie, want Trossèl en zijn 

team moesten zich aan vele Europese hygiëne en 

brandveiligheidsvoorschriften houden. “We hebben erg 

veel moeite gedaan om bijvoorbeeld stoffen te vinden die 

voldoen aan de eisen, maar toch sfeer geven. 

Stoffen die je omarmen. In de slaapkamers kun je zien 

hoe die bijdragen aan een warme sfeer. De kamers 

voelen aan als hotelkamers waar je comfortabel en 

gerust een langere periode zou kunnen verblijven.” 

Een mooi en persoonlijk element in de gezamenlijke 

eetruimte zijn de ingelijste tekeningen en schilderijen 

gemaakt of gedoneerd door gasten die eerder bij 

Stichting Gastenverblijven logeerde.  

 

Met onze professionele 

ervaring als Interieur 

Architecten kunnen we op tijd 

inschatten of we binnen het 

budget blijven 

 

EXCLUSIEF WONEN 

 “Soms maken of geven mensen de stichting uit 

dankbaarheid een tekening of kunstwerk. Al deze werken 

hebben we bij elkaar gebracht en op één grote wand bij 

elkaar opgehangen. Dat geeft een uniek totaalbeeld en 

een eigen identiteit aan de ruimte.” 



  

Aangezien De Stichting Gastenverblijven de overnachtingen voor 

familie en patiënten zo betaalbaar mogelijk wil houden, was 

Alphons Trossèl gebonden aan een strak budget. “Door onze 

jarenlange ervaring in de interieurarchitectuur kunnen we met 

gezond verstand onderhandelen met de diverse betrokken partijen. 

Zelf heb ik het eerste anderhalf jaar pro deo mijn uren in dit project 

gemaakt , want ik wil op deze wijze graag ook mijn bijdrage leveren 

aan een betere samenleving. Tevens hebben we diverse 

leveranciers bereidt gevonden tegen gereduceerd tarief of om niet 

hun spullen als sponsor aan te bieden aan de Stichting .” In de 

toekomst wil Trossèl op deze manier vaker organisaties in de 

gezondheidszorg van dienst zijn. “Vanwege kostenbesparingen 

regelen organisaties in de zorg hun projectinrichting vaak zelf. 

Helaas jaagt dit ze juist door onervarenheid vaak op kosten. Met 

onze professionele ervaring als Interieur Architecten kunnen we 

vooraf al precies bepalen hoe we binnen het budget blijven. In dit 

geval hebben het budget met geen euro  overschreden. Daarbij 

werken we zo transparant en efficiënt mogelijk én we hebben de 

drive om er echt iets moois van te maken.” 

 

Prachtig ingericht met beperkt budget is 

mogelijk 

De opening van de nieuwe gastenverblijven was voor Alphons 
Trossèl een dankbaar moment. “Het was heel emotioneel en 
bijzonder om de enthousiaste reacties van de aanwezigen te zien.  

 
De volgende partijen hebben meegewerkt  
aan dit project: 
 
Alphons Trossèl  
Interieur en Architectenbureau 
Utrechtseweg 89, 3702 AA Zeist  
www.trossel.nl 
 
Luxaflex / Hunter Douglas  
Hakgriend 22,  3371 KA , Hardinxveld - Giessendam 
www.luxaflex.nl  
 
Artifort / Lande  
Van Leeuwenhoekweg 20, 5482 TK  Schijndel  
www.lande.nl 
 
Interieur en Partners 
Vaartveld 2, 4704 SE Roosendaal 

www.interieur-partners.nl 

Alpha Design  
Veilingweg 14, 3981 BC Bunnik 
www.alphadesign.nl  
 
PDLighting 
Ringveste 11, 3992 DD Houten  
www.pdlighting.nl 
 

 
 

 

Emotionele opening gastenverblijven  
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Van de vrijwilligers die zich zo intensief inzetten voor 
de stichting tot mensen die zeven weken bij Stichting 
Gastenverblijven gelogeerd hadden omdat hun zoon 
een zwaar motorongeluk had gehad. Ook oncoloog 
Bob Pinedo was aanwezig. Hij is initiator van de 
stichting en vocht jarenlang om deze verblijven tot een 
realiteit te maken. Een inspirerende man die heel 
gepassioneerd vertelde over zijn visie op genezing en 
het grote belang van de gastenverblijven bij deze 
genezing.” 

 
 

 
 

 


