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Thuis is een belangrijke plek in ons leven. 

Je thuis voelen is goed voor je mentale en 

fysieke gezondheid. 

Een huis en je daar thuis kunnen voelen is 

belangrijk. Zo ook in de zorg.

HET THUISGEVOEL In het revalidatiecentrum van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag kunnen 

kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor poliklinische en klinische 

revalidatie. 

De kliniek kent een speciale afdeling voor kinderen en jongeren met een beperking. 

Deze kinderen en jongeren leren hier zo zelfstandig mogelijk te leven met een 

beperking of een chronische ziekte. 

Op de kinderafdeling verblijven kinderen en jongeren tijdelijk. Dit kan variëren van 

een week tot een paar maand. 

Zo’n revalidatie kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Een inspirerend omgeving is 

van belang voor deze doelgroep. Je thuis voelen op de kinderafdeling van 

Revalidatie Friesland is ons doel. Dit betekent dat we de huidige omgeving 

een nieuwe impuls dienen te geven.

Op verzoek van Revalidatie Friesland hebben Johan van der Kamp van KVS 

Projectinrichting en Nynke Terpstra van Ontwerpstudio NT een revitalisatie plan 

ontwikkeld. 
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JE THUIS VOELEN OP DE 
KINDERAFDELING 
VAN REVALIDATIE FRIESLAND
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EEN NIEUWE IMPULS

Het doel is om de volgende vijf gemeenschappelijke ruimtes te 

revitaliseren: de woonkamer, de keuken, de speelkamer, de ouderkamer 

en een deel van de gang. Elke ruimte krijgt zijn eigen thema passend bij 

het thuisgevoel en passend bij het historische karakter van landgoed 

Lyndensteyn.

De woonkamer dient een echte gezellige ruimte te worden met onder andere 

een grote familiebank, een lekkere love Seat, mooie houten eettafel, sfeervolle 

verlichting en echte planten. Een mooi behang geeft de ruimte de juiste allure. 

De keuken is de plek waar kinderen spelletjes kunnen doen aan de 

keukentafel. Samen met de begeleiding popcorn mogen maken of kunnen 

koekjesbakken. 

De speelkamer is een kamer waar actief mag worden gespeeld maar ook 

waar heerlijk relaxt kan worden gelezen. Een ruimte waar je mag bewegen, 

hangen, liggen, lopen, kruipen of verstoppen!

In de ouderkamer mogen ouders even relaxen, overleggen. Hier kun je ook 

aan het werk mocht dit nodig zijn.

Op de gang wordt een hangplek gecreëerd. Een soort binnentuin waar je het 

reilen en zeilen op de afdeling vanuit een heerlijk stoel kunt volgen.

DE WOONKAMER
Welkom in ons huis

Leuk dat je er bent. Gezellig!

DE KEUKEN
Vandaag heb ik zin in 

Een kopje gezelligheid.

Een lepeltje liefde.

Twee klontjes vriendschap.

En een gevuld geluk.

DE SPEELKAMER
Spelen is een bezigheid 

die men niet ernstig genoeg 

kan nemen. 
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DE OUDERKAMER
Even niets doen is ook iets 

doen

DE GANG
De aarde lacht in bloemen.



Welkom in ons huis

Leuk dat je er bent. 

Gezellig!

DE WOONKAMER
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Love Seat

als  een 

apart zithoekje.

Inbetweens voor de ramen.

Veel fotolijsten aan 

de wand! 

Eventueel op 

wandhouders 

gezet.

Salontafel combinatie

Behang van Photowall

KLEUR, 

MATERIAAL EN 

PRODUCTEN.

IN BEELD

Betonlook vloer.

Quote t op de deur.

Eigentijdse accessoires.

Deze grote houten tafel met 

metalen onderstel is robuust en 

warm. 

Geschikt voor de rolstoel .

Stevige stoelen met een trendy 

look en feel door de combinatie 

van een kunststof kuip met houten 

onderstel.

Stoffen en 

kleuren 

met lef 

voor de 

Love Seat

Framekast met planten.
Birdie stalamp.
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Welkom in ons huis

Leuk dat je er bent

Gezellig!



Vandaag heb ik zin in 

Een kopje gezelligheid.

Een lepeltje liefde.

Twee klontjes vriendschap.

En een gevuld geluk.

DE KEUKEN
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Veel fotolijsten aan 

de wand! 

Eventueel op 

wandhouders 

gezet.

Behang van Photowall

Betonlook vloer

Eigentijdse accessoires

Deze grote houten tafel met metalen 

onderstel is robuust en warm. 

Geschikt voor de rolstoel .

Stevige stoelen met een 

trendy look en feel door 

de combinatie van een 

kunstof kuip met houten 

onderstel.

Stoffen en kleuren 

met lef voor de 

Love Seat

Love Seat
als  een 

apart zithoekje.

Inbetweens voor de ramen.

Buffetkast met apparatuur 

geschikt  om aan te werken. 

Verschillende hanglampen 

boven de tafel.
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Vandaag heb ik zin in 

Een kopje gezelligheid

Een lepeltje liefde

Twee klontjes vriendschap.

En een gevuld geluk

KLEUR, 

MATERIAAL EN 

PRODUCTEN.

IN BEELD

Quote  op de deur.



Spelen is een bezigheid 

die men niet ernstig 

genoeg kan nemen

DE SPEELKAMER
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Spelen is een bezigheid die 

men niet ernstig genoeg 

kan nemen. 

Deze  stof met canvas look geven de bank een 

outdoor sfeer.

Stoffering van de bank.

Verschillende kleuren kussens zorgen voor 

een vrolijk accent  passend bij het behang.

Behang. Skinwall oasis. 

Betonlook vloer.

Een lambrisering met silhouetten van 

vrolijke dieren uitgesneden uit 

gerecycled PET-fles.

.

Inbetween in lente groen 

Verschillende poefen bij de 

verrijdbare knutsel- en 

speeltafel.

Er is veel opbergruimte in de 

lades onder de bank en in de 

kasten bij de muur.

KLEUR, 

MATERIAAL EN 

PRODUCTEN.

IN BEELD
Quote  op de deur.
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Even niets doen is 

ook iets doen

DE OUDERKAMER
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Even niets 

doen is ook 

iets doen

Canvas. 

Betonlook vloer.

Eigentijdse accessoires.

Brede leunstoel.

Werkplek.

Inbetween voor de 

ramen.

Buffetkast met apparatuur.
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Karpet.

KLEUR, 

MATERIAAL EN 

PRODUCTEN.

IN BEELD

Quote  op de deur.



De aarde lacht in bloemen

DE GANG
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Ontwikkeling interieurconcept:


