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oor Shahad staat de patiënt centraal. Zij wil dat de 

praktijk met een persoonlijke benadering de beste 

zorg biedt aan de patiënten. Daarbij moet de praktijk 

een plek zijn waar gelachen wordt. Het is voor haar 

van belang dat zowel de patiënt als haar collega’s 

zich op hun gemak voelen. Zij is ervan overtuigd dat een 

prettige sfeer, goede teamspirit en samenwerking van 

belang rijke invloed zijn op het resultaat van de behandeling.

Na grondig onderzoek is gekozen voor Schiedam als locatie. 

Naast dat Shahad er zelf is opgegroeid en de buurt goed kent, 

bleek dat deze grote stad slechts over één orthodontie praktijk 

beschikt. Haar oog viel op een casco nieuwbouwpand 

gelegen op loopafstand van station Schiedam Centrum. Zij 

vindt de bereikbaarheid voor de patiënten erg belangrijk. De 

basis- en middelbare scholen zijn tevens dichtbij zodat de 

kinderen zelfstandig naar de praktijk kunnen komen. Kortom, 

een ideale plek voor haar orthodontiepraktijk.

Het project ALFAORTHO
Bij de realisatie van haar droompraktijk was een goede 

samenwerking tussen de betrokken partijen van essentieel 

belang. De verbouwing van het pand lag in handen van 

aannemersbedrijf ALFANIMA. Architectenbureau Buro/S 

Architects kreeg de opdracht om het ontwerp te maken en 

Henry Schein heeft de praktijk compleet met apparatuur 

ingericht.

De opdracht
Transformeer van twee naast elkaar grenzende cascopanden 

een orthodontiepraktijk met vier behandelkamers en consult-

ruimte. Een moderne, strakke praktijk met een warme uit-

straling. De behandelzaal moet open en transparant zijn en 

de privacy van de patiënt moet worden bewaakt. Ingericht 

met moderne apparatuur van de beste kwaliteit. En dit alles 

moest in een kort tijdsbestek worden gerealiseerd. 

Het ontwerp - door Buro/S Architects
Saghar Wafae van Buro/S Architects vertelt: “Aan ons is 

gevraag om een uniek en modern ontwerp, met een 

professionele en hygiënische uitstraling. Ik denk dat ons 

ontwerp is gekozen, omdat wij toch het maximale uit de 

ruimte hebben gehaald. Bijzonder aan dit project was om 

twee aan elkaar grenzende panden te verbinden, met slechts 

aan één zijde voorzien van raampartijen. Om die reden 

hebben wij door de keuze van verlichting en materialen toch 

een zeer licht en ruimtelijk geheel weten te creëren. Wij 

hebben gekozen voor een rustige basis. De grote opper-

vlakken als de vloer, wanden en plafond zijn in wit en grijstinten 

gemateria liseerd. Door de toevoeging van hout ontstaat een 

warme en aangename sfeer. De materialisatie van de 

consultkamer is erg transparant. Hier is gekozen voor 

geperforeerd aluminium en veel glas. Dit symboliseert de 

transparante werkwijze van de orthodontist. 

Vertrouwen is een van de belangrijkste voorwaarden bij de 

start van een samenwerking. Vanaf het begin heeft de klant 

dat in ons gehad. Dit was de eerste keer dat wij samenwerkte 

met Henry Schein. Vanaf het begin waren wij onder de indruk 

van de professionaliteit en betrokkenheid. Zij hebben met 

hun expertise ons goed begeleid met betrekking tot de 

installaties en apparatuur.”

De bouw - door aannemer ALFANIMA
“Voor dit project hadden wij relatief weinig tijd, wat betekende 

dat wij de planning strak moesten houden. Een uitdaging maar 

voor ons niet onhaalbaar. Een goede planning, communicatie 

en samenwerking met alle betrokkenen is al van essentieel 

belang, maar hier moet je dan wel extra bovenop zitten. Wij 

hebben dan ook wat vergaderd met elkaar. Onze ervaring is 

dat een bouwproject behoorlijk stressvol is voor een opdracht-

gever, maar Shahad bleef met dit project heel rustig. Wat heel 

prettig werkte was dat Shahad duidelijk voor ogen had wat ze 

wilde. Zij bekeek het geheel vanuit het oog van de patiënt en 

dat hielp bij het maken van keuzes. Met Buros S werkte wij 

intensief samen, waar al snel een klik mee was. Henry Schein 

was voor ons onbekend, maar de samenwerking verliep 

V

Connectie met de patiënt is voor Shahad Al Fartousi een 
belangrijk aspect in haar werk als orthodontist. Dit was ook  
haar drijfveer om van haar lang gekoesterde droom werkelijkheid 
te maken. Haar eigen orthodontiepraktijk ALFAORTHO.
tekst Maaike Sluijter  beeld Torval van den Hoogen 

De samenwerkende partijen van ALFAORTHO bij elkaar. Van links 

naar rechts: Dhafar Al Fartousi (ALFANIMA), Shahad Al Fartousi 

(eigenaar ALFAORTHO) en Saghar Wafae (Buro/S Architects)

“Een goede planning, 
communicatie en 
samenwerking met 
alle betrokkenen is 
van essentieel belang”
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vlekkeloos. De korte lijnen werkte heel prettig. Als je bijvoor-

beeld belde met de vraag de leidingen te controleren, werd 

het direct ingepland. Wij werkten echt met alle partijen als een 

team samen. Tijdens de praktijkopening hebben we van de 

genodigden gehoord dat ze erg onder de indruk waren van 

ons werk. Wij kijken positief terug” aldus Dhafar Al Fartousi van 

aannemersbedrijf ALFANIMA.

Inrichting apparatuur - door Henry Schein
“In het voorjaar van 2016 ben ik door Shahad Al Fartousi 

benaderd met haar plannen voor een nieuwe orthopraktijk in 

Schiedam”, vertelt Erik Deckers, equipmentspecialist van 

Henry Schein. “In navolging op eerdere gesprekken waarin 

de wensen zijn geïnventariseerd heb ik haar uitgenodigd in 

onze showroom. Al snel werd duidelijk dat het concept van 

DKL de beste oplossing was voor haar praktijk. Als je op zoek 

bent naar een moderne ortho unit en het beste op het gebied 

van ergonomie, design en hygiëne, is DKL daar het merk voor. 

Tevens werd een keuze voor röntgen- en sterilisatie apparatuur 

gemaakt. Een gesprek samen met Buro/S Architects was de 

volgende stap in het proces. Een professionele architect die 

haar sporen in zowel de ortho- als tandartsenwereld heeft 

verdiend. In aansluiting kwam ook de aannemer erbij om de 

plannen verder te vorm te geven. Wij merkte duidelijk dat 

Shahad zich goed had voorbereid en een bewust heeft 

gekeken naar de meerwaarde van alle betrokken partijen.  

Dit heeft geleid tot een goede samenwerking en prachtig 

eindresultaat. Sterker nog, het heeft geresulteerd in een nieuw 

gezamenlijk project . Binnenkort leveren wij samen met de 

architect en aannemer een nieuw project op.”

Terugblik Shadad Al Fartousi - ALFAORTHO
“Mijn wensen en doelstellingen zijn duidelijk terug te zien  

in het eindresultaat. Over alles is goed nagedacht en met 

precisie uitgevoerd. Ik hecht veel waarde aan details, dat 

creëert uiteindelijk het verzorgde totaalplaatje. Als ik echt 

moet kiezen is de behandelzaal mijn favoriete plekje. Het 

geeft mij een rustig gevoel en ik merk dat mijn patiënten het 

ook geweldig vinden. Ik krijg vaak complimenten van de 

patiënten. Ook vinden zij de consultkamer erg mooi. 

Ook ben ik heel tevreden over hoe het gehele proces is 

verlopen. Het ging vlekkeloos, alles was mooi op tijd en werd 

zoals afgesproken uitgevoerd. Ik werd goed en regelmatig op 

de hoogte gehouden van de voortgang. Wat ik erg waardeer 

is dat er werd meegedacht, waardoor je soms tot nieuwe 

ideeën komt. 

Achteraf kan ik zeggen dat ik de juiste keuze heb gemaakt 

als het gaat om de samenwerkende partners. Het viel in 

eerste instantie niet mee om een goede architect als Buro/S 

Architects te vinden. Voordat ik met dit bureau in contact 

kwam had ik al vijf verschillende schetsen van andere 

bureaus gezien. Het sprak mij gewoonweg niet aan. Bij het 

ontwerp van Buro/S Architects dacht ik direct, dit is het.

Henry Schein werd mij door diverse collega’s aanbevolen. 

Ook na ontvangst van verschillende oaertes kwam Henry 

Schein als beste uit de bus. De keuze voor de aannemer was 

snel gemaakt. Het bedrijf is van mijn zus en zwager. Toch is 

het spannend om met familie te werken. Maar ik ben achteraf 

blij dat ik met hen mijn droom heb kunnen verwezenlijken.” 

Neem voor meer informatie over het starten of inrichten  

van uw praktijk contact op met de equipmentspecialist via 

036 53 58 615. 

Inrichting behandelruimte met DKL unit.

“Mijn wensen en 
doelstellingen zijn 

duidelijk terug te zien 
in het eindresultaat”
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ALFAORTHO
hier kan nog een klein stukje 

komen over de praktijk


