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Praktijk: Orthodontistenpraktijk Northo

Plaats: Amsterdam

Website: www.northo.nl

Architect: Buro/S Architects, Saghar Wafae, Mahyar Nikkhoy, 

Faisal Samim

Vraag van de opdrachtgever
De eigenaren van Northo wilden een moderne, mooie 
praktijk. Een omgeving die schoon en klinisch moest zijn, 
maar ook warmte uitstraalt. Tevens speelde de privacy van 
de patiënt een rol in het ontwerp. Zij hechten hier steeds 
meer belang aan en gaan er bewuster mee om.

De privacy van de patiënt stond dan ook centraal in de 
wensen van Northo, waarbij de functionaliteit van de 
praktijk niet uit het oog moest worden verloren.

Invulling architect
Het doel van de architect was om een tijdloze en func-
tionele indeling te realiseren. Hierbij is vooral gekeken 
naar de wensen van de opdrachtgevers, de richtlijnen, 
routing en materialisatie. 

De basis van het ontwerp bestaat uit twee enorme hou-
ten blokken met afgeronde hoeken waarin de behandel-
kamers zijn gepositioneerd. Om de blokken heen vindt 
de routing van personeel en patiënten plaats die com-
pleet van elkaar gescheiden is. Achter de twee centrale 
blokken is een rechthoekig blok gepositioneerd waar de 
overige functies zoals sterilisatie, voorraad en techniek 

zich bevinden. Dit blok is goed verbonden met de behan-
delkamers.

Na het maken van een functioneel plattegrond is er een 
ruimtelijk plan gemaakt. Denk hierbij aan hoe je ieder 
ruimte ervaart en wat voor gevoel je krijg bij binnen-
komst; wat is de hoogte en vorm van de ruimtes, de kleur 
en materialisatie. Door het maken van een 3D-model en 
fotorealistische visualisaties kan de opdrachtgever in 
een vroeg stadium van het ontwerpproces meedenken 
over hoe de praktijk eruit komt te zien. Vervolgens wordt 
het plan technisch uitgewerkt. 

Welke tijd heeft het in beslag genomen?
Het hele proces heeft iets langer dan een jaar geduurd. 
Denk hierbij aan ontwerp en uitwerken van de tekenin-
gen door de architect en het vinden van de juiste partijen 
die de bouw gaan realiseren. De bouw zou in een peri-
ode van vier maanden worden gerealiseerd, maar heeft 
vanwege verschillende omstandigheden tijdens de bouw 
uiteindelijk zeven maanden geduurd.  

Resultaat
Door de juiste keuze voor kleur en materialisatie, helde-
re routing en overzichtelijkheid van het gebouw straalt 
dit praktijk rust en professionaliteit uit wat belangrijk is 
voor zowel de patiënten als het personeel. 

Reacties
Bijna alle patiënten geven complimenten over het resul-
taat. Ze vinden het erg mooi. Ook ervaren ze de tussenmu-
ren als prettig, omdat deze voor veel privacy zorgen.
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