open oproep workshop
‘powerpoints’
In verbinding met het symposium ’Optimal Healing Environments (OHE) – from research to
application’ op 28November ’12, organiseert kopvol - architecture & psychology in samenwerking
met het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Samueli Institute, USA op 29 en 30 November
een 2-daagse expert-workshop.
Programma: het institutionele karakter van hedendaagse ziekenhuizen wordt enerzijds
veroorzaakt door de maat en de omvang van het programma en anderzijds door de complexe
werkprocessen. Juist in deze gebouwen is de menselijke maat veelal afwezig en wordt het
stressgevoel vergroot. In de workshop staat daarom de ontwikkeling van ‘powerpoints’
centraal; specifieke stress- reducerende zones. Experten op het gebied van OHE,
-gezondheidswetenschappers, architecten en vormgevers-, discussiëren en werken samen aan
een concrete ontwerpopgave binnen en buiten een bestaand ziekenhuis.
Vragen die oa. aan de orde zullen komen:
-Waar begint een ziekenhuis gevoelsmatig een ziekenhuis te zijn?
-Wat zijn de stressfactoren in een ziekenhuis?
-Waar moeten stress- reducerende zones -in een ziekenhuis- aan voldoen?
-Wat gebeurt er met mensen in deze zones/ ruimtes, welke zintuigen worden aangesproken?
-Voldoet het standaardprogramma van ziekenhuizen nog?
-Kunnen ‘powerpoints’ het DNA van een ziekenhuis veranderen?
Doel is a. de ontwikkeling van ‘powerpoints’; b. de bevordering van de interdisciplinaire
kennisuitwisseling en samenwerking c. de ontwikkeling van samenwerkingsstrategieën voor
toekomstig onderzoek. Er wordt gestreefd naar een Engelstalige publicatie van de presentaties
en resultaten uit de workshop samen met de symposiumlezingen.
Datum: Donderdag: 29.11.2012, 10.00-17.00 en Vrijdag: 30.11.2012, 10.00-17.00
Locatie: Humanity House, Den Haag
Deelname: het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Samueli Institute geven architecten
en vormgevers die zich voor het thema OHE interesseren en hierin een eigen standpunt kunnen
formuleren, de gelegenheid gratis deel te nemen aan deze bijzondere workshop. Maximaal
aantal deelnemers is 10.
Voor de aanmelding zijn de volgende documenten (in Engelse taal) vereist:
1. een korte beschrijving van jezelf/achtergrond en motivatie (1000 woorden);
2. powerpoint- presentatie (max. 15 dia’s) met beschrijving van het eigen standpunt in OHE.
Ben je geïnteresseerd in deelname, stuur je aanmelding dan tot uiterlijk 01September ’12 aan:
info@iapah.nl, onderwerp: OHE-Workshop2012
Geselecteerden ontvangen op 25 September ’12 een bevestiging.
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