Gezond binnenklimaat

Brakel®
Zorgconcept
Cruciaal in ‘healing environment’
Bij de ontwerp- en bouwpraktijk van zorggebouwen zoals ziekenhuizen en woon(zorg)complexen heeft zich de
laatste jaren een kentering voorgedaan. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling
van de ‘healing environment’. Dit concept biedt een bredere visie op de woon- en zorgomgeving, doordat hierin
ook de invloed van het gebouw op het welbevinden van bewoners, patiënten, cliënten en medewerkers wordt
meegenomen. In het zorgconcept van Brakel Atmos is deze nieuwe kijk op de zorgomgeving als uitgangspunt
genomen.

Basis voor het zorgconcept is een simulatiemodel waarin daglichttoetreding, ventilatie, brandveiligheid en duurzaamheid
centraal staan. Voor elk zorggebouw – van woon(zorg)complex tot ziekenhuis – ontstaat hiermee een veilige, gezonde
en energiebewuste zorgomgeving. Voor opdrachtgevers is het model een belangrijk instrument om verantwoorde keuzes
met prestatiegaranties te kunnen maken. Op basis van simulatievarianten kunnen zij namelijk zien hoe installaties en
gebouwschilopties het comfort en de energieprestaties beïnvloeden. Het zorgconcept richt zich op daglichttoetreding,
binnenklimaat en brandveiligheid. Ook duurzaamheid is als belangrijk element meegenomen.
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Binnenklimaat
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Ventilatie: gezonde lucht en prettige temperatuur

Zorgconcept: inzicht in prestaties
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