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Erasmus MC wint European Healthcare Design Award
Belangrijkste Europese architectuurprijs voor zorgomgevingen in de categorie Interior
Design and Arts toegekend aan het Erasmus MC.

Londen, 19 juni 2019
Gisterenavond is het door EGM ontworpen Erasmus MC verkozen tot categoriewinnaar ‘Interior Design
and Arts’ tijdens de prijsuitreiking van de European Healthcare Design Awards in London. De prijs is de
belangrijkste Europese architectuurprijs voor zorgomgevingen. De prestigieuze prijs wordt toegekend aan
het meest inspirerende project dat op uitzonderlijke wijze een empathische en meelevende zorgomgeving
creëert die de waarden van de zorgverlener weerspiegelt door de geïntegreerde toepassing van
interieurontwerp en (beeldende) kunst. Het interieur van het nieuwe complex krijgt de erkenning voor het
op alle schaalniveaus succesvol tastbaar maken van een Healing Environment. Een ziekenhuis waarbinnen
met de juiste afwisseling van vormen, materialen en kleuren en de natuurlijke en grootschalige invoeging
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van groen en kunst een gezond gebouw is realiseert. Een gebouw dat aansluit op de menselijk maat. De
prijs werd uitgereikt door Alexandra Coulter (Director of Arts & Health South West) tijdens het European
Healthcare Design 2019 Congress te Londen.
Een Gezond Gebouw
De Healing Environment-omgeving gaat van start bij het entreegebied van het medisch centrum.
Bezoekers van het nieuwe Erasmus MC worden aangenaam verrast door de uitnodigende entree, waar
de opvallende zwevende tussenverdieping met grand café bezoekers verwelkomt. In de centrale
binnenstraat en atria filteren de glazen daken het daglicht en zorgen voor een aangenaam
binnenklimaat. Daglicht is een zeer belangrijk, bijna tastbaar, bouwmateriaal van het medisch centrum
en reikt tot in het souterrain met bestralingskamers en logistieke routes.
De binnenstraat en aangrenzende atria hebben allen straatnaambordjes waarmee een natuurlijke
oriëntatie wordt gecreëerd en menselijke schaal wordt aangebracht. Atria zijn voorzien van groen en
bamboezitjes wat afleiding, rust en welbevinden brengt tijdens het wachten of samenzijn met familie.
Belangrijk zijn de geïntegreerde ankerpunten in het ontwerp zoals de grote receptiebalies met afgeronde
vormen en houten afwerkingen, monumentale kunstwerken en gegroepeerde zitruimtes. Hiermee worden
plekken gecreëerd die bezoekers helpen te oriënteren.
Poliklinieken, patiëntenlounges en bestralingsruimtes zijn voorzien van speciaal, op maat gemaakte en
wandvullende natuurafbeeldingen, gemaakt door kunstenaar Ron ter Burg. De
eenpersoonspatiëntenkamers zijn ontworpen met een zorgvuldig gekozen pastelkleurig kleurenpalet dat
samen met de houten buitenkozijnen een warme huiselijke sfeer biedt die bijdraagt aan het
genezingsproces. Om het ruimtelijke gevoel vast te houden en te zorgen voor direct contact tussen
patiënt en arts, zijn alle vaste en vrijstaande elementen in de kamers laag gehouden. Hierdoor is het
uitzicht vanuit bed naar buiten en naar de deur ononderbroken. Patiëntenkamers zijn zelfvoorzienend
ingericht: patiënten kunnen zelf ramen en gordijnen openen en hebben eigen sanitair. Met behulp van een
persoonlijke tablet kunnen ze op internet surfen, de verlichting, zonwerving en temperatuur aanpassen,
maaltijden selecteren en de tv bedienen.
De verpleegafdelingen grenzen aan de bedtoegankelijke daktuinen, die totaal zo’n 6.000 m² beslaan.
Daar staan appel- en perenbomen waarmee de tuin een succesvolle sociale ontmoetingsplek is voor
patiënten, bezoekers en werknemers.
Het belang van kunst
Kunst heeft een heilzame rol binnen het Erasmus MC. Kunst creëert een warm welkom, afleiding van
stress en verdriet en bekleed een rol in de bewegwijzering. Het Erasmus MC, haar kunstcommissie en
EGM hebben kunst op natuurlijke wijze geïntegreerd in het medisch centrum; veel kunstwerken werden
geselecteerd uit de bestaande verzameling en kregen een nieuwe plaats. Zoals het werk van Stephan
Balkenhol dat uit de oude plantaan van het Coolsingel Ziekenhuis is gemaakt. Of het reusachtige gezicht
gemaakt door Jaume Plensa in de binnenstraat en ‘KIT’ van de Rotterdamse houtkunstenaar Ron van de
Ende bij de hoofdingang.
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European Healthcare Design Congres
De awardceremonie, georganiseerd door Architects for Health en Salus, vond plaats tijdens de 5e editie
van de European Healthcare Design Conference op 18 juni 2019 in het Royal College of Physicians in
Londen.
Het Erasmus MC werd eerder al door zowel de vakjury als het publiek verkozen tot beste gebouw van
Rotterdam, ontving prijzen voor de daktuin, een eervolle vermelding bij de Dutch Daylight Award en is
categoriewinnaar ‘Stimulerende Omgevingen’ van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019.

<Einde persbericht>
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Over EGM
EGM architecten is één van de meest innovatieve en kennisintensieve architectenbureaus van Nederland.
Al meer dan veertig jaar vervullen we onze voortrekkersrol met een duurzame en proactieve benadering
van architectuur. Het resultaat is een breed scala aan onderscheidende gebouwen voor zorg, overheid,
onderwijs, onderzoek, maatschappij en bedrijfsleven. Nationaal en internationaal.
EGM interieur is een conceptstudio met de focus op beleving. Met internet gedreven data, digitaal 3D
modeleren, software scripting, Evidence-Based Design, omgevingspsychologie en ’corporate branding’
maken we nieuwe, innovatieve omgevingen. Ons team staat voor een integrale benadering van
ontwerpen en werkt zowel nationaal als internationaal in de sectoren zorg, hotel & leisure en
werkomgevingen.
EGM adviseurs vormt de schakel tussen ontwerp en uitvoering met bouwkundige en praktijkgerichte
adviezen op het gebied van bouwfysica, akoestiek, bouwkundige brandpreventie, bouwregelgeving,
duurzaamheid, bouwtechniek, bouwpathologie en bouwplantoetsingen. EGM adviseurs maakt al
jarenlang deel uit van EGM architecten en heeft zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een bijzondere
groep van adviseurs: adviseurs die dicht bij het ontwerp opereren.
Powered by EGM. Bouwen doe je in 7D. Ontwerpen en engineeren volgens ons dus ook. Dit kan met een
Building Information Model (BIM) waarin we niet alleen in 3D ontwerpen, maar ook alle denkbare
informatie uit het ontwerp kunnen halen. BIM is niet voor niets in opkomst in ontwerpend en bouwend
Nederland. EGM heeft al vele jaren ervaring en is koploper in BIM. PbE zet deze kennis in binnen de eigen
EGM organisatie en voor externe partijen.
EGM r&d Vanuit onze koploperpositie in de sectoren zorg en overheid voelen we de verantwoordelijkheid
een actieve bijdrage te leveren aan onderzoek en innovatie. We ontwikkelen instrumenten en
hulpmiddelen, doen research en delen onze bevindingen met opdrachtgevers en andere
belanghebbenden. We zijn zichtbaar in het debat en leveren actief een bijdrage door middel van blogs,
artikelen, lezingen en symposia.

Niet voor publicatie
Heeft u vragen, wilt u HR-beeldmateriaal ontvangen of een interview aanvragen, neem dan contact op
met:
Edwin van de Velde
senior communicatieadviseur
+31 78 6330 551
+31 6 22 48 95 35
edwin.vande.velde@egm.nl
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