
Vacature afstudeeropdracht 

 

Opleiding: Architectuur 

Niveau: HBO 

Titel opdracht: beweegvriendelijke omgeving ZGT (beweegt) 

 

Achtergrond 

ZGT beweegt is een project binnen ZGT waarbinnen beoogd wordt van ZGT een beweegziekenhuis te 
maken.  

Huidige situatie 

 Ongeveer 80% van de tijd brengen patiënten in ZGT (begin 2019 gemeten op afdeling 5 
noord & 5 oost) door op hun kamer, vaak in zittende of liggende positie in bed. 

 Minder dan 7% van de tijd zijn patiënten in ZGT (begin 2019 gemeten op afdeling 5 noord & 5 
oost) fysiek actief. 

Gevolgen 

 Afname uithoudingsvermogen, spiermassa en –kracht. 
 Verminderde cognitieve functies 
 Verminderd biopsychosociaal functioneren en verlies van autonomie. 
 Verhoogd risico op complicaties en meer medicijngebruik. 
 Langere opnameduur en hogere zorgkosten. 

3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis blijkt meer dan een derde van de ouderen hulp nodig te 
hebben bij activiteiten in het dagelijks leven. 

Gewenste situatie 

In ZGT beweegziekenhuis is beweging geïntegreerd in dagelijkse zorg op zowel klinisch als poliklinisch 
afdelingen. Patiënten en naasten worden actief geïnformeerd en geadviseerd over het effect van 
bewegen en hoe te bewegen, zowel pre-, per- als postoperatief en tijdens een opname. Hierbij 
worden activiteiten georganiseerd om bewegen te stimuleren, zoals lunch-/beweeggroepen en de 
ontwikkeling van een zogenaamde serious game; een innovatie waarmee ZGT patiënten wil 
motiveren om sneller en meer actief bij te dragen aan het herstel. Dit alles gebeurt in een 
beweegvriendelijke omgeving waarin patiënten uitgedaagd worden om te bewegen. Hiervoor willen 
we dat (de omgeving van) het ziekenhuis meer mogelijkheden biedt om te bewegen en 
aantrekkelijker wordt. Onze inrichting moet beweging niet alleen stimuleren, maar ook uitstralen!  

Doelstellingen ZGT beweegt  

 Per 2021 zijn patiënten opgenomen (aanvankelijk op de afdelingen 5 noord & 5 oost) binnen 
ZGT >25% van de opname (gemeten p.d.) fysiek actief binnen de mogelijkheden van de 
individuele patiënt. 

 Integreren van beweging in de dagelijkse zorg, zowel klinisch als poliklinisch. 
 In 2021 heeft ZGT in zijn beleid bewegen als kernwaarde van zorg opgenomen. 
 Medisch specialisten dragen bij aan gezondheid en gedrag van patiënten, zoals beschreven in 

het visiedocument medisch specialist 2025. 



Doelgroep: alle patiënten en naasten binnen ZGT, voornamelijk alle klinische patiënten.  

 
Opdracht 

ZGT locatie Almelo is momenteel niet ingericht om patiënten en hun naasten te stimuleren tot 
bewegen. Dit zien we graag anders door de hele omgeving uitnodigend te maken voor het verrichten 
van lichamelijke activiteit. Hierbij denken we onder meer aan het decentraliseren van bedden, 
aantrekkelijk maken van gangen en stimulerende items in de directe omgeving van de patiënt. Ook 
het herinrichten van bestaande ruimtes en verblijven hoort hierbij. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waaraan in deze opdracht kan worden gedacht. Wij zoeken  
studenten die out of the box kunnen denken, die kennis hebben van dit vak en die kunnen bijdragen 
aan een optimaal beweegvriendelijke omgeving binnen ZGT. Een mogelijk eindproduct kan een plan 
van aanpak zijn met aanbevelingen en kosten-/batenanalyse op te leveren waarmee ZGT aan de slag 
kan.  

 

Wat hebben wij te bieden? 

 Een uitdagende opdracht met veel impact.  
 Gerichte interne begeleiding. 
 Veel vrijheid in de ideeën- en ontwikkelfase.  
 Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van een landelijke trend in de ZGT 

 

Geïnteresseerd?  

Neem contact op met Margot Kerkemeijer via m.kerkemeyer@zgt.nl of zgtbeweegt@zgt.nl of per 
telefoon: 088-7083210 
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