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Voorwoord

Het hoort absoluut niet bij elkaar: een kind dat 
een ernstige ziekte heeft. Toch krijgen ieder jaar 
ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker. 
Niet alleen hun wereld maar ook die van hun 
ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s 
ziet er vanaf dat moment totaal anders uit. 

Hoewel we in de afgelopen 40 jaar een enorme 
stijging in het percentage genezing van 
kinderkanker zien, overlijdt op dit moment 1 
op 4 kinderen met de diagnose kanker. En ook 
de kinderen die hun ziekte overleven, blijken 
in hun latere leven veel last van zogenaamde 
late effecten te hebben. Om de resultaten 
van de behandeling te verbeteren en om 
de kwaliteit van leven te optimaliseren, is 
10 jaar geleden door ouders verenigd in de 
VOKK en professionals in de kinderoncologie 
verenigd in SKION het initiatief genomen om 
het Prinses Máxima Centrum op te richten. 
Een centrum waar topzorg en topresearch 
geconcentreerd zijn om de resultaten te 
optimaliseren. Verbonden aan dit besluit is 
door de initiatiefnemers afgesproken dat de 

zorg en de research vanuit de ontwikkeling 
van het kind integraal aandacht krijgt. 
Ontwikkelingsgerichte zorg betekent dan ook 
dat we in het Prinses Máxima Centrum ernaar 
streven om de ontwikkeling van het kind 
zowel tijdens als na de behandeling zo goed 
mogelijk te stimuleren, ondanks de impact 
van de behandeling. Ontwikkelingsgerichte 
zorg is vertaald naar de hele organisatie 
van het Prinses Máxima Centrum en in alle 
afdelingen van het centrum wordt gewerkt 
vanuit ontwikkelingsgerichte zorg. 
Met andere woorden ontwikkelingsgerichte 
zorg is terug te vinden in de zorg, in het 
toegepast en patiëntgebonden onderzoek, 
in de opleidingen/academy , in het HR 
beleid, in de facilitaire afdeling en in de 
bouw- en inrichting. In al deze onderdelen 
worden de 5 ontwikkelingsdomeinen 
van het kind, namelijk fysieke, cognitieve 
emotionele, sociale en spirituele ontwikkeling 
zoveel mogelijk gestimuleerd, waarbij 
centraal staan de stressreductie, goede 
communicatie en focus op ouder en kind. 
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Aangezien het Prinses Máxima Centrum 
nieuw gebouwd werd, konden we vanaf de 
eerste tekening ontwikkelingsgerichte zorg 
vormgeven. Toen we deze ambitie met MMEK’ 
bespraken, was er direct een gevoel van 
herkenning. Nu moesten we met elkaar de 
kansen en mogelijkheden creëren om er echt 
integraal een ontwikkelingsgerichte omgeving 
van te maken, die niet alleen in de zorg maar 
ook op de andere afdelingen is terug te vinden. 
Bovendien vonden we uitermate belangrijk dat 
kinderen en ouders ook betrokken waren en 
dat de resultaten van het ontwerp ook pasten 
bij wat kinderen en ouders nodig hebben. Hier 
was altijd het uitgangspunt: voor kinderen en 
ouders, door kinderen en ouders. En natuurlijk 
deden de professionals mee om een zo goed 
mogelijk werkbare oplossing te realiseren. 

Hoewel ik veel goede herinneringen heb 
aan alle stappen in dit proces, is het meest 
indrukwekkende toch wel het ontwerp 
en de inrichting van de zogenaamde ABO 
ruimten (afleiding en bewegingsoppervlak). 
Deze m² zijn extra gebouwd om de specifieke 
onderdelen van de ontwikkeling extra 
te stimuleren. Het Park, de Bouwplaats, 
de Tienerlounge en de Ontdekplek zijn 
met onontbeerlijke steun van Roparun, 
ontworpen en gefocust op het kind en de 
5 ontwikkelingsdomeinen. Daarbij werd 
meegenomen hoe een kind kan worden 
uitgedaagd, om ziek als hij of zij is, toch 
op onderzoek uit te gaan in het gebouw, 
andere kinderen tegen te komen en bij 
deze specifieke ruimten uit te komen. 

MMEK’ verstaat de kunst om met alle 
betrokkenen ontwikkelingsgericht aan de slag 
te gaan en door goed te kijken en te luisteren 
naar de toekomstige gebruikers een centrum 
in te richten, waar je liever niet bent, maar als 
het niet anders kan, je veilig voelt net als thuis. 

Dr H. (Hanneke) 
de Ridder

Directeur 
Ontwikkelingsgericht 
zorg
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Directie MMEK’

left9 Erik van Kuijk

arrow-right Martijn Meeske
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Een andere 
invalshoek

MMEK’ benadert zorg anders. Stelt de 
eindgebruiker centraal. Laat patiënten 
zorg beleven op een manier die verder 
gaat dan hun verwachtingen. In een 
omgeving waarin zij zich meteen 
thuis voelen en zich kunnen blijven 
ontwikkelen. En waar zorgprofessionals 
zich kunnen richten op hun primaire 
taak zonder de beperkingen van de 
ruimte. Het gaat tenslotte niet óver 
de gebruikers, maar óm hen.
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Experience 
the future

MMEK’ is een multidisciplinair 
ontwerpbureau voor experience 
design, gehuisvest in de voormalige 
Pastoefabriek in Utrecht. MMEK’ bedenkt, 
ontwerp en realiseert onvergetelijke 
– en zingevende ervaringen. 

Het ontwerpbureau heeft ruime ervaring 
binnen de gezondheidszorg en musea: 
omgevingen waarin de ervaring van 
de bezoeker volledig centraal staat. 

Ook heeft het een uitgebreid trackrecord 
in het ontwikkelen van brand experience 
centers voor bedrijven in andere sectoren. 
MMEK’ heeft een scherp oog voor de 
essentie van organisaties en merken.

Het bureau heeft expertise in huis 
op het gebied van architectuur, 
interieur, productontwerp en 
multimediadesign. Kenmerkend voor 
de studio is de brede, veelzijdige 
aanpak. Deze maakt dat ruimte, design 
en technologie in alle concepten 
samensmelten tot één uniek geheel. 

Integrale ontwerpvisie 11
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Zo werkt MMEK’

Als complexe zorgomgevingen ontwikkeld 
worden, is uitgebreid overleg met alle 
stakeholders -gebruikers én eindgebruikers 
- cruciaal. MMEK’ is al in een vroeg stadium 
bij de ontwikkeling van het Prinses 
Máxima Centrum betrokken en heeft 
intensief samengewerkt met kinderen, 
ouders, zorgprofessionals, stafleden en 
bouwmanagement. MMEK’ heeft alle 

partijen samengebracht en bovendien het 
zorgproces op innovatieve wijze benaderd. 
De visie die MMEK’ voor het centrum 
heeft ontwikkeld, sluit hierdoor naadloos 
aan op de doelstellingen en identiteit 
van het Prinses Máxima Centrum en 
komt tegemoet aan alle eisen en wensen 
van de vele belangrijke stakeholders.

Advance concept design
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Als geavanceerde omgevingen ontwikkeld 
worden, gebeurt dit doorgaans vanuit 
een duidelijke (lange termijn) visie. Deze 
visie komt in ziekenhuizen tot uiting in het 
primaire proces. MMEK’ legt zich er op toe 
om deze visie ook door te vertalen naar 
de (ruimtelijke) context waarin dit proces 
plaats vindt. Vanuit de experiencegedachte 
gaat het er immers niet alleen om wat je 
doet, maar ook hoe en waar je dat doet.

Het gaat er niet alleen om of je het kunt 
gebruiken, maar ook of je het wilt gebruiken.

In het huidige tijdsbestek is het logisch 
dat een ziekenhuis ontwikkeld wordt 
vanuit beginselen van duurzaamheid. 
Materiaalgebruik, klimaat en energieverbruik 
worden tijdens de bouw meegenomen in 
de ontwikkeling. Aangezien een ziekenhuis 
gevuld is met hoogstaande technologie 
wordt ook bij de aanschaf van apparatuur 
gekeken naar de laatste stand der techniek.

MMEK’ hanteert het principe van 
Advanced Concept Design wat er op 
neer komt dat er naast technologische 
ontwikkelingen gekeken wordt naar culturele 

ontwikkelingen. Daarmee wordt geborgd dat 
het geheel ook aansluit op de verwachtingen 
die (gaan) leven in de maatschappij. 

Ziekenhuizen maken onderdeel uit van 
de maatschappij. De maatschappelijke 
component van hun visie is medebepalend 
hoe zij ervaren worden door hun 
stakeholders. Het bepaalt hun identiteit. 
MMEK’ legt zich er op toe deze 
visie integraal door te voeren in de 
verschijningsvorm van het ziekenhuis.

Om tot dit integrale interieurontwerp 
te komen heeft MMEK’ tijdens het 
ontwerpproces virtual reality ingezet. Zo 
konden diverse ruimtes en voorzieningen 
vroegtijdig realistisch weergegeven worden. 
Door ruimtes in 3D te presenteren, worden 
ontwerpvoorstellen direct inzichtelijk voor 
alle betrokkenen en kunnen deze snel 
en eenvoudig besproken en beoordeeld 
worden. Virtual reality geeft een goed 
beeld van de werkelijkheid. Alleen door 
op deze zorgvuldige manier te werk te 
gaan, ontstaat een resultaat dat door 
alle betrokkenen wordt gedragen.

Integrale ontwerpvisie 13



Architectuur gebouw 
door LIAG architecten 
en bouwadviseurs
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Hoog 
ambitieniveau 
Prinses Máxima 
Centrum
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Concentratie van 
zorg en onderzoek

In mei 2018 opent het Prinses Máxima 
Centrum in Utrecht zijn deuren. Vanaf 
dat moment worden de zorg voor alle 
kinderen met kanker in Nederland, 
research en opleiding op één plaats 
geconcentreerd. Jaarlijks krijgen 600 
kinderen, in de leeftijd van nul tot 
achttien jaar oud, kanker. Gelukkig 
worden de behandelmogelijkheden 
steeds beter en geneest inmiddels ruim 
75%. Toch is er nog steeds ruimte voor 
verbetering. Het genezingspercentage 
moet naar 90%, bijwerkingen en late 
effecten van behandelingen moeten 

teruggedrongen en in 2020 moet 
het Prinses Máxima Centrum tot de 
top vijf van beste kinderoncologische 
onderzoeksinstituten van de wereld 
horen. Daarom hebben SKION, het 
samenwerkingsverband van de afdelingen 
kinderoncologie van de academische 
ziekenhuizen, en oudervereniging VOKK 
het initiatief genomen de zorg voor 
kinderen met kanker te bundelen in 
het nieuw te bouwen Prinses Máxima 
Centrum. Het opzetten van dit nieuwe 
centrum biedt een unieke mogelijkheid 
om de hoge ambities waar te maken. 
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Missie

Ieder kind 
met kanker 
genezen, 
met optimale 
kwaliteit 
van leven.
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Positionering 
sympathie

Excellentie

Living lab

Integrale 
topzorg

Ontwikkelingsge-
richte zorg

Positieve 
gezondheid

Kind/ouder
participatie

Zorg en gezinnen Zorg en organisatie

Zorg en communicatie
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Het Prinses Máxima Centrum biedt 
ontwikkelingsgerichte zorg, een integratieve 
vorm van zorg die zich concentreert op 
kinderen met kanker en hun gezinnen als 
geheel, waarbij ernaar gestreefd wordt 
om de normale ontwikkeling van kinderen 
te bevorderen, ondanks hun ziekte 
en behandeling. Op cognitief, sociaal-
emotioneel en motorisch gebied; voor 
peuters én jongvolwassenen. Want net als 
alle andere kinderen, zijn de jonge patiënten 
van het Prinses Máxima Centrum volop 
in ontwikkeling. Dit stelt hoge eisen aan 
de opzet van het centrum, de inrichting 
van de ruimtes en de faciliteiten.
 
Ontwikkelingsgerichte zorg vraagt om een 
ontwikkelingsgericht gebouw en interieur. 
Het gebouw van het Prinses Máxima Centrum 
is zo ontworpen dat het bijdraagt aan de 
best mogelijke integrale zorg voor kinderen 
met kanker. Het heeft ruimtes die kind en 
gezin centraal stellen en patiënten uitdagen 
om in beweging te komen, te leren en te 
ontmoeten. Ruimtes die kinderen van alle 
leeftijdsgroepen en uit alle lagen van bevolking 
stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.

chat
De nieuwbouw van het Prinses 
Máxima Centrum is een unieke kans 
die we optimaal hebben benut. In 
het gebouw zijn ABO ruimtes voor 
afleiding, beweging en ontmoeting 
gecreëerd waar kinderen naartoe 
kunnen gaan en waar stimuleren 
van de ontwikkeling centraal staat. 
Niet alleen in het kader van de 
ontwikkelingsgerichte zorg, maar 
ook om kinderen uit de kamers te 
krijgen en elkaar te ontmoeten.

Hanneke de Ridder 
Directeur Ontwikkelingsgerichte zorg

Ontwikkelings-
gerichte zorg

Integrale ontwerpvisie 19
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Visie van MMEK’
PMC merkidentiteit

Doel Hoger  
genezings-
percentage

Betere zorg

Werkwijze Participatie

(Zelf)lerend

Personeel Professionaliteit

Bevlogenheid

Bejegening

Hospitality

Kleding

Communicatie Tone of voice

Betrokken én 
betrekken

Middelen

Huisstijl

Faciliteiten Huisvesting

Inrichting

Middelen

MMEK’ heeft op basis van de doelstellingen 
van het Prinses Máxima Centrum en het 
concept van ontwikkelingsgerichte zorg 
een ontwerpvisie ontwikkeld. Deze geeft 
op integrale en inspirerende wijze invulling 
aan de ontwikkeling van de inrichting 
van het Prinses Máxima Centrum. Zo 
bleek, voortkomend uit de identiteit van 
het centrum, het belangrijk een goed en 
duidelijk ‘leesbaar’ gebouw te ontwikkelen, 
dat rust en eenvoud uitstraalde. 

Een belangrijke vaststelling was dat het 
ziekenhuis aantrekkelijk en inspirerend moet 
zijn voor alle leeftijden. Het masterplan 
van MMEK’ bevat vormgeving die niet te 
expliciet of kinderlijk is waardoor het voor 
een bredere doelgroep aantrekkelijk is.

Integrale ontwerpvisie 21



Speelaanleidingen 
dichtbij en verder weg

Een belangrijk aspect in de visie is het 
ontwikkelen van een gebouw waarin 
kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld 
om zo snel mogelijk weer in beweging te 
komen. Uitgangspunt daarbij is de gedachte 
dat kinderen genoeg aanleiding moeten 
vinden om uit hun kamer te willen komen. 
Naar analogie met de thuisomgeving: 
vanuit je huis loop je rond in je wijk en 
kun je –als je verder wilt en kunt- naar 
de speeltuin of zelfs het centrum. 

Wijk
Buurthuis

Huis Stad

Vertaald naar het Prinses Máxima Centrum: 
op de gang naast je kamer vind je diverse 
speelaanleidingen die je vanuit je kamer 
kunt bekijken. En als je verder kunt, worden 
ook de grotere speelruimtes bereikbaar. 
Op die manier is er voor kinderen met 
uiteenlopende actieradii een aanleiding, 
dichtbij of iets verder weg, om uit hun 
kamer te komen. De ontwikkelde visie is 
met de belangrijkste stakeholders, kinderen, 
ouders, professionals en stafleden en 
bouwmanagement, besproken en getoetst.

Bij de planning en ontwikkeling van 
speelopstellingen is een zorgvuldige 
variatie aangebracht op grond van: 

 — Leeftijd
 — Achtergrond
 — Aandacht en voorkeur
 — Verschillende spelvormen
 — Alleen/ samen
 — Hands-on/ mind-on/ body-on
 — Fijn-motorisch/grof 

Een bijzondere plek in het Prinses 
Máxima Centrum is ongetwijfeld 
het science centrum.

Hier kunnen kinderen meer leren over 
hun lichaam, hun ziekte en behandeling.

Het programma is uitgewerkt voor drie 
leeftijdsgroepen, waardoor een goede 
aansluiting op het bestaande kennisniveau 
van kinderen gegarandeerd wordt.

 22 Visie van MMEK’



Ontwikkelingsgerichte zorg bekommert 
zich niet om het kind alleen. Het hele 
gezin is betrokken bij de behandeling of 
het wil of niet. Tijdens de behandeling 
is het gezin enorm belangrijk voor het 
kind. Hoe beter het gezin kan gedijen hoe 
beter het voor het kind is. Daarom zijn 
binnen het Prinses Máxima Centrum tal 
van zaken ontwikkeld om het gezinsleven 
beter te ondersteunen. Allereerst 
natuurlijk de ouder-kind-unit (OKE) waar 
kind en ouders verblijven tijdens opname 
in de kliniek. Maar ook aanvullende 
faciliteiten zoals de huiskamers waar 
gezinnen kunnen koken en eten. Er zijn 
beschutte zitjes door het hele centrum, 
waar het gezin wat meer privacy heeft.

Oog voor 
het gezin

Integrale ontwerpvisie 23



Logo  
Prinses Máxima Centrum
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Om de identiteit van het Prinses 
Máxima Centrum duidelijker te 
profileren heeft MMEK’ de visie uit 
het meerjarenplan vertaald naar een 
aantal thema’s die bruikbaar zijn bij 
ontwikkeling van het interieur.

In de integrale ontwerpvisie heeft 
MMEK’ de thema’s centraal gesteld. Bij 
het ontwerpen van het interieur en de 
verschillende ruimtes van het Prinses 
Máxima Centrum, dienen deze thema’s als 
leidraad die niet alleen de elementen van 
het gebouw, maar ook kinderen, ouders 
en personeel met elkaar verbinden. Ze 
zorgen voor eenheid in het ontwerp.

Thema’s

users-plus
Verbinden

flip-horizontal2
Veranderen

tool 
Verrassen
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Huisstijl
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Integraal 
kleurenplan

Het logo van het Prinses Máxima 
Centrum is het uitgangspunt geweest 
voor het integrale kleurenplan. MMEK’ 
heeft een kleurenplan ontwikkeld dat 
kindvriendelijk is maar niet kinderachtig. 
De kleuren zijn vertaald naar solid kleuren 
voor vloeren, wanden en stoffering.

Naast de bestaande primaire en 
secundaire kleuren zijn een aantal 
kleuren toegevoegd om meer 
vrijheid te creëren bij de selectie van 
materialen en inrichting van ruimtes. 
Hiermee wordt ook voorkomen dat er 
eentonigheid optreedt in het gebouw. 

De publieke ruimtes zijn oranje, de 
werkruimtes (warm)grijs en donkerblauw. 
Secundaire kleuren zijn toegepast in 
reeksen kamers met gelijke functies om 
elk van de kamers een eigen identiteit 
te geven. Plafonds en verticale vlakken 
zijn rustig gehouden; de meeste 
wanden en gordijnen zijn wit. 

Ook de stoffering van het meubilair 
borduurt voort op het kleurengamma 
van het Prinses Máxima Centrum.
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book RAL 9016

book E3.65.58

book R2.22.18

book F0.10.54

book E8.29.76

book F0.06.74

Primaire kleuren Secuandiare kleuren

book V8.24.27

book G0.50.60

book Q9.45.53

book Z9.32.39

book J0.30.60

book F1.68.69

book B9.50.36

Kleurenwiel

Het kleurenplan van 
interieurdelen is gebaseerd
op de huisstijlkleuren van 
het Prinses Máxima
Centrum. Ter uitbreiding 
is een aantal aanvullende
kleuren bedacht. Voorts 
zijn de kleurcodes van PMS
vertaald naar universele 
Sikkens kleurcodes.
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Iconen en grafiek

Ook bij de ontwikkeling van iconen en 
grafiek is de huisstijl van het Prinses 
Máxima Centrum als uitgangspunt 
genomen. In de ontwerpfase is 
in testsessies met kinderen van 
verschillende leeftijdsgroepen uitgebreid 
onderzocht welke stijl het meeste 
aansprak en daarom het best toepasbaar 
was voor de diverse ABO-ruimtes.

chat
‘Het Prinses Máxima centrum is 
géén kinderachtig ziekenhuis. 
Het abstractieniveau waarop het 
interieur ontworpen is, biedt volop 
ruimte voor eigen invulling. Voor alle 
leeftijdsgroepen. Informatie wordt 
op verschillende leeftijdsniveaus 
aangeboden en ruimtes zijn zo 
ingericht dat kinderen zich daarin 
op hun gemak voelen en afleiding 
vinden. Dat resulteert voor het kind 
in meer regie en minder stress.’

Erik van Kuijk
Creatief directeur MMEK'
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Testsessies met 
verschillende 
leeftijdsgroepen
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Inrichtingsvisie: 
oog voor het gezin

Bij de inrichting wordt gestreefd naar 
gebruik van een beperkt aantal meubellijnen. 
Hierdoor kan hetzelfde meubilair zowel 
in publieke gebieden als in professionele 
omgevingen aangetroffen worden. 
Voordeel van deze keuze is meer eenheid, 
de grote uitwisselbaarheid van meubilair 
binnen het centrum en het verkrijgen 
van staffelkortingen. Het meubilair 
kenmerkt zich door simpele leesbare 
vormen. De kleuren sluiten aan bij de 
Prinses Máxima huisstijlkleuren. 

Ook hier wordt het thema verbinden weer 
toegevoegd, plekken die vragen om meer 
privacy worden voorzien van schakelbaar 
meubilair in de vorm van de loungescape of 
de Multi lounge. Plekken waar meer kleinere 
groepjes samen willen zijn en privacy wat 
minder belangrijk is wordt er bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van treinbanken. 
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Het integrale kleurenplan en de 
inrichtingsvisie zorgen voor eenheid 
binnen alle afdelingen van het Prinses 
Máxima Centrum. Samen vormen ze 
één geheel. Kleuren, materialen en 
meubels zijn op elkaar afgestemd. Door 
alle afdelingen met elkaar te verbinden 
ontstaat er rust in het centrum en krijgen 
patiënten en bezoekers het veilige gevoel 
dat het Prinses Máxima Centrum wil 
meegeven. 

Het aantal meubellijnen is beperkt 
gehouden. Publieke en professionele 
ruimtes maken gebruik van hetzelfde 
meubilair. Voordelen hiervan zijn de 
eenheid en uitwisselbaarheid binnen het 
centrum. Uiteraard heeft het ook een 
positieve invloed op inkoopkosten door te 
verkrijgen staffelkortingen.

Bij de keuze van het meubilair heeft het 
belang van privacy een grote rol gespeeld. 

Het meubilair kenmerkt zich door 
eenvoudige en leesbare vormen. De 
kleuren sluiten aan bij de kleuren van de 
Prinses Máxima huisstijl. Daarnaast zijn 
randvoorwaarden als duurzaamheid en 
ARBO-regelgeving in het inkoopproces 
meegenomen. 

Het thema ‘verbinden’is bijvoorbeeld 
doorgevoerd in de keuze van veel 
meubilair. Daar waar mogelijk is gekozen 
voor schakelbaar meubilair. 

Doorvertalen 
naar afdelingen
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Entree

De entree dient als centrale ontvangstruimte 
voor bezoekers van het Prinses Máxima Centrum. 
Daarnaast heeft het ook een verblijfsfunctie. Er is een 
koffiecorner, een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen, 
speelopstellingen en doorgang naar het restaurant.

Een opvallend element is het lichtobject in deze 
hoge ruimte. Rond de trappartij hangen ketens van 
lampelementen (thema verbinden). Licht en geluid zijn 
aanpasbaar en zorgen voor een levendige dynamiek.

Impressie van 
centrale hal
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Balies

Voor de balies, die onderdeel uitmaken 
van de vaste inrichting is in overleg met 
alle stakeholders gekozen voor een ‘open’ 
ontwerp. Een laag en open ontwerp geven 
de ontvangstplekken een vriendelijke en 
laagdrempelige uitstraling, waarmee het 
uitnodigende karakter benadrukt wordt. In 
de uitwerking is met stakeholders gesproken 
over voorzieningen en aanpassingen die 
de privacy tijdens gesprekken waarborgt. 
Daarnaast is voorzien in goede werkplekken 
voor medewerkers van het centrum.

De vorm van de balies is doorvertaald 
naar andere balies en zitelementen. 
Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de 
meubelvormen van het Ontdekplek.

 42 Doorvertalen naar alle afdelingen
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In lijn met de aanvullende thema’s 
verbinden en veranderen voorzien wij een 
dynamisch lichtobject dat aanstuur baar 
is. De ruimte wordt hiermee warmer en 
dynamischer waardoor het tevens beter 
geschikt wordt als verblijfsruimte.

De inrichting van de diverse kantooromgeving 
is gebaseerd op ondersteuning van de 
algemene visie en met name de thema’s 
verbinden en veranderen. De omgevingen 
zijn ruimtelijk interessant en verrassend en 
bieden een ruimtelijke indruk. Uitgangspunt 
is het bouwkundig plan van LIAG architecten. 
In overleg met stakeholders zijn een 
aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. 
Het bouwkundig plan gaat uit van grotere, 
open werkomgevingen. Door middel van 
grote, samengestelde meubelelementen 
kunnen deze ruimtes verder ingedeeld 
worden in kleinere omgevingen. Vanwege 
de akoestische werking van deze elementen 
zijn de ruimtes ook geschikt voor overleg.

R&D
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Research &  
Development
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Research &  
Development
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Kantoren

De inrichting van de kantoren is gebaseerd 
op de thema’s verbinden en veranderen. 
Het gebouw voorziet in grote ruimtes 
geschikt voor flexwerk en een beperkt 
aantal kleinere afgesloten kantoorruimtes. 
In overleg met stakeholders worden de 
grote ruimtes door middel van grote, 
samengestelde meubelelementen verder 
ingedeeld in kleinere werkplekken. Vanwege 
de akoestische werking van deze elementen 
zijn de ruimtes ook geschikt voor overleg.
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Kantoren
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De OKE’s (ouder/kind-eenheid) bevinden zich in de 
klinieken op de tweede en derde verdieping. Het 
basisprincipe is daarbij ‘rust en eenvoud’. Elke kamer is 
hetzelfde. Een aantal kleine nuances vinden plaats op basis 
van het secundaire kleurenpalet. De OKE is voor het kind 
een veilige plek, hier vinden geen behandelingen plaats.

Met Gispen is een relaxstoel ontwikkeld waarin 
ouder én kind (samen) kunnen ontspannen. De 
stoel neemt niet te veel ruimte in en is verrijdbaar 
waardoor hij overal in de OKE te gebruiken is.

OKE

Uniek ontwerp voor 
de Ouder-Kindkamer

Integrale ontwerpvisie 51



 52 Doorvertalen naar alle afdelingen



Een warme – en 
huiselijke omgeving
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Elke behandelruimte 
heeft een eigen 
kleurpalet op basis van 
de huisstijlkleuren
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Deze ruimtes hebben doorgaans een vergelijkbare inrichting. 
De bespreektafel nodigt uit voor een gesprek omdat de 
behandelaar en het gezin er omheen kunnen zitten. De 
kamers onderscheiden zich van elkaar door een subtiele 
toepassing van kleuren uit het secundaire kleurenpalet.

Twee bijzondere ruimtes zijn de dagbehandelruimtes 
op de tweede en derde verdieping. Deze grote open 
ruimtes zijn ingedeeld in kleinere eenheden waar 
gezinnen zich desgewenst wat terug kunnen trekken, 
kinderen huiswerk kunnen doen of kunnen spelen.

De indeling is zodanig, dat zorgverleners toch een 
overzicht over de hele ruimte behouden.

Behandel- en 
therapieruimtes
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Dagbehandeling
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Inkoopdocument

Het vloerplan is gebaseerd op de huisstijl 
van Het Prinses Máxima Centrum. 
Publieke (verkeers) ruimtes zijn oranje, 
werkruimtes (warm) grijs en donkerblauw. 
Secundaire kleuren worden toegepast in 
reeksen kamers met gelijke functies om elk 
daarvan een eigen identiteit te geven.

Plafonds en vertikale vlakken in het gebouw 
blijven rustig en wijken zoveel mogelijk. Daarom 
zullen de meeste muren en gordijnen wit zijn.

De stoffering van meubilair borduurt 
voort op het kleurengamma van 
het Prinses Máxima Centrum.

layers
Vloerenplan

maximize4
Wandenplan

drawer8 
Stoffering
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Speciale 
ruimtes
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Park

Het Prinses Máxima Centrum wil een 
stimulerende en veilige plek zijn voor de 
patiënten en hun ouders, waar het normale 
gezinsleven zo goed mogelijk zijn doorgang 
kan vinden. Waar kinderen zich kunnen blijven 
ontwikkelen. Eén van de ruimtes waar dit 
tot uitdrukking komt is het Park. Het Park 
is een unieke plek in het Prinses Máxima 
Centrum. Het meest opvallende element is 
het indrukwekkende meubelobject, dat als 
een landschap door de ruimte slingert en 
waarin veel te ontdekken valt. Het bevat 
speelelementen en relaxhoeken, die patiënten 
stimuleren te bewegen en waar ze met hun 
familieleden kunnen verblijven. Ook de 
patiënten met minder kracht worden hier 
gestimuleerd om meer te bewegen. Het is een 
aantrekkelijke, open ruimte waar patiënten en 
familieleden elkaar kunnen ontmoeten met 
een prachtig uitzicht op het buitengebied.

chat
‘In het Prinses Máxima Centrum 
hebben we vanaf de ontwerpfase van 
het ziekenhuis het kind en zijn gezin 
centraal gezet. De zorg én het gebouw 
zijn zo ingericht dat alle aspecten van 
ontwikkelingsgerichte zorg volledig 
tot hun recht kunnen komen. Niet 
alleen de glijbaan op de trap is daar 
een mooi voorbeeld van, het hele 
gebouw nodigt uit om te bewegen.’

Patrick van der Torre
Kinderfysiotherapeut
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Park
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Park
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Ontdekplek
(Science Discovery Center)

Kinderen zijn leergierig. Ook als ze ziek zijn. 
Bovendien kunnen prikkels om te leren de 
aandacht afleiden van het ziek zijn en zo 
bijdragen aan de kwaliteit van leven. Op 
die leergierigheid wordt binnen het Prinses 
Máxima Centrum nadrukkelijk ingespeeld in de 
Ontdekplek. Dit biedt kinderen en hun ouders 
de ruimte en de faciliteiten om meer begrip te 
krijgen over wat kanker en het behandeltraject 
ervoor inhouden. Ook is er informatie te 
vinden over het unieke onderzoek dat binnen 
het Prinses Máxima Centrum plaatsvindt. 
Specialisten en therapeuten kunnen de 
ruimte gebruiken om samen te zitten met 
het zieke kind en de ouders. Hier kunnen zij 
hun verhaal over de diagnose, de ziekte en de 

behandeling ondersteunen met verschillende 
exhibits. Ook de kinderen zelf kunnen de 
Ontdekplek gebruiken om hun verhaal te 
doen aan familieleden of klasgenoten. 
De opzet van de Ontdekplek is divers 
en gelaagd, zodat kinderen van alle 
leeftijdsgroepen aangesproken worden. De 
ruimte is vormgegeven als een langgerekt 
meubellint met meerdere intieme zitplekken. 
Hierin zijn de interactieve opstellingen over het 
menselijk lichaam, kanker en de behandeling 
ervan opgenomen. Ook zijn er twee aparte 
oefenruimtes, waarin een MRI scanner en een 
RT-versneller staan. Hier kunnen de kinderen 
zich voorbereiden op hun behandeling.
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Ontdekplek (SDC)
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Ontdekplek (SDC)
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Ontdekplek (SDC)
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Oefenruimte
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Tienerlounge

Speciaal voor de oudere kinderen is er de 
torenkamer, een plek waar tieners zich 
even kunnen terugtrekken samen met 
leeftijdsgenoten. Ze kunnen er ontspannen, 
gamen en eigen activiteiten organiseren. 
De torenkamer steekt letterlijk ‘uit het 
gebouw’. Dit versterkt het gevoel om ‘even 
uit het ziekenhuis’ te zijn. Een groot meubel 
scheidt de ruimte af en creëert een intiem en 
veilig gevoel. De kinderen kunnen de ruimte 
gemakkelijk aanpassen aan hun eigen wensen 
en de activiteiten die zelf willen organiseren. 
Hier hebben de tieners het voor het zeggen!

chat
‘Voor tieners is eigen regie een 
belangrijk punt. Logisch, want die krijg 
je steeds meer op die leeftijd. En een 
passende omgeving met dingen die 
niet alleen maar op kleine kinderen 
gericht zijn. Daarom ben ik heel blij met 
de torenkamer, die in samenspraak 
met de tieners ontwikkeld is.’

Maureen Bult
Projectleider Ontwikkelingsgerichte 
zorg/ Tienerprojecten
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Tienerlounge
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Tienerlounge
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Stilteruimte

Het ontwerp van de stilteruimte is niet 
gebaseerd op een religieuze overweging of 
ondersteuning. De langzaam veranderende 
lichtwand zorgt voor een evenwichtige 
dynamiek in de ruimte, waarin mensen tot 
rust kunnen komen. Een verstilde ruimte 
met een goede afscherming voor prikkels 
van buitenaf, die mogelijkheden biedt voor 
een eigen invulling en eigen rituelen.
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Stilteruimte
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Bibliotheek

De bibliotheek is gelegen op de 1e verdieping 
naast het Ontdekplek. De open structuur 
van de ruimte biedt kinderen verschillende 
mogelijkheden om zich te verdiepen in 
verhalen. Alleen of samen met anderen. Er zijn 
leesboeken in kasten, zoals je in een bibliotheek 
kan verwachten, maar er zijn ook plekken 
waar je relaxed een luisterboek kunt afspelen. 
Daarnaast is er ook een groot touchscreen, 
waarop kleine kinderen prentenboeken 
kunnen doorkijken of een kleurplaat kunnen 
inkleuren. Er is ook ruimte voor een begeleider 
die kinderen kan ondersteunen, vragen kan 
beantwoorden en op weg kan helpen. Aan de 
buitenzijde van de bibliotheek staan een aantal 
comfortabele voorleesbanken in de vorm van 
opengeslagen boeken. Hier kunnen ouders en 
grootouders de kinderen voorlezen. Samen 
genieten, met uitzicht op de binnentuin.
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Bibliotheek
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Bibliotheek
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Theater

Het theater is één van de speciale ruimtes. 
Uitnodigend, intrigerend en flexibel. Door het 
verschuiven van de gordijnen kan het theater 
verschillende vormen en dimensies aannemen. 
Het kan daarmee gebruikt worden als theater, 
bioscoop, expositie- en ontmoetingsruimte. 

Mede daarom is gekozen voor flexibel en 
verplaatsbaar meubilair. Door gebruik van 
bijzondere AV- en lichttechniek is het mogelijk 
om verschillende sferen te creëren. Het theater 
is een unieke plek binnen het centrum.

Theater
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Theater
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Speciale 
objecten
Speciaal voor het Prinses Máxima Centrum 
ontwierp MMEK’ een aantal nieuwe producten. 
Aangepast op de gebruikswensen van de 
kinderen en hun belevingswereld. 
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Bedtafeltje

De standaard bedtafel in een ziekenhuis is afgestemd op 
de volwassen gebruiker. Daarom heeft MMEK’ een tafeltje 
ontworpen met de jonge doelgroep van het Prinses Máxima 
Centrum voor ogen. De grote wielen maken het tafeltje 
wendbaar en licht in het gebruik. Bovendien geven ze het een 
speels uiterlijk. Het materiaalgebruik en kleurstelling sluiten aan 
bij het integrale kleurenplan van het Prinses Máxima Centrum.
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IV-paal

1 2

Kinderen moeten zoveel mogelijk blijven bewegen tijdens hun 
verblijf en behandeling in het Prinses Máxima Centrum. Dat 
is één van de aandachtspunten van ontwikkelingsgerichte 
zorg. Het ontwerp van de nieuwe IV-paal draagt hieraan 
zeker bij. De kinderen kunnen de paal zelf aanpassen aan 
hun eigen wensen en voorkeuren en veranderen in een 
driewieler –met of zonder pedalen- , een rolstoel of een 
trolley. Zo vormt de IV-paal geen belemmering bij beweging, 
maar stimuleert hij juist dat kinderen in actie komen.
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IV-paal

1 Driewieler met pedalen

2 Driewieler te voet

3 Rolstoel

4 Trolley

3

4
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Lamp

In de hal hangt een groot lichtobject. De 
aaneen geregen verbindingsstukken geven 
de indruk van een molecuulstructuur. 
Samen vormen ze één object, een vertaling 
van het thema ‘verbinden’. Het licht is te 
programmeren, al dan niet in combinatie 
met geluid. Hierdoor geeft het lichtobject 
ook invulling aan het thema ‘verrassen’. 

Coral lichtobject

arrow-up Coral lichtobject 
render model 

arrow-right Coral lichtobject in  
the PMC main entrance 
render vison
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Als complexe zorgomgevingen ontwikkeld worden is 
uitgebreid overleg met alle stakeholders – gebruikers én 
eindgebruikers – cruciaal. Gedurende het hele proces heeft 
MMEK’ overleg gevoerd met patiënten, zorgverleners, 
management en bouwdirectie. Zo is een evenwicht gezocht 
tussen wensen, eisen en idealen van al deze partijen.

De wijze waarop ideeën en ontwerpen gepresenteerd zijn 
tijdens overleg is steeds belangrijk gebleken. Door alles direct 
in drie dimensies (3D) te presenteren worden ontwerpen voor 
alle betrokkenen inzichtelijk. Het gebruik van virtual reality 
(VR) maakt het zelfs mogelijk ín ruimtes te gaan staan’.

Proces
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MMEK’ team
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