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Design in Beeld
Praktijk: Orthodontiepraktijk van Gemert
Plaats: Venlo
Website: www.orthovenlo.nl
Architecten: Buro/S Architects, Saghar Wafae, Mahyar Nikkhoy,
Faisal Samim

Vraag van de opdrachtgever
Eigenaar Veronique van Gemert wilde een praktijk met
een frisse uitstraling waarvan de routing klopt. “In mijn
vorige pand had ik mijn praktijk verdeeld over twee verdiepingen dus ik was de hele dag trap aan het lopen wat
niet praktisch was. De praktijk moest dus één niveau hebben. Daarnaast wilde ik zes stoelen en één aparte consultstoel, consultstoel tussen balie en behandelzaal in, wandjes tussen de behandelstoelen voor privacy en genoeg
ruimte voor de sterilisatie.”

Invulling architect
Saghar: “Om de gevraagde praktijk passend te krijgen op
de begane grond, is er een uitbouw gerealiseerd van 5,40
meter. Op de verdieping zijn de secundaire functies voor
het personeel gehuisvest. De basis van het ontwerp hebben we vrij rustig gehouden, waarbij we hebben gewerkt
met een paar architectonische elementen die de ruimte
verrijken. Een van deze elementen is de consultkamer die
een centraal object is in de ruimte en een transparante,
luchtige en toegankelijke uitstraling heeft. Deze kamer
vormt tevens de grens tussen de behandelzone en de
wachtkamerzone. Vanaf de consultkamer heeft de orthodontist zicht op de behandelruimtes en op de wachtkamer.
Verder is deze ruimte goed verbonden met de balie en de
röntgenkamer.
De praktijk is voorzien van alle belangrijke faciliteiten
zoals een grote sterilisatie, een grote voorraad, techniek,
röntgenkamer en poetshoek. De behandelkamers zijn
gepositioneerd aan de tuinzijde met veel lichtinval. Dat
werkt voor het personeel erg prettig gedurende de dag. De
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behandelstoelen worden van elkaar gescheiden door een
multifunctionele lage wandmeubel die zowel ruimte biedt
voor een beeldscherm en dispensers, maar ook de privacy
van de patiënt waarborgt. De behandelzaal wordt voorzien van alle benodigde apparatuur en faciliteiten door
middel van de twee centraal gepositioneerde lage eilanden
die een scheiding vormen tussen de twee behandelzones
en zichtlijnen tussen het personeel mogelijk maken. De
route van personeel en patiënt is totaal gescheiden wat
zorgt voor heldere looplijnen en rust.
Bij dit project is er sprake van een integraal aanpak van de
architect. De techniek en architectuur gaan moeiteloos in
elkaar over. De installaties (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie etc.) en de meubels zijn op een zodanige
manier geïntegreerd in het ontwerp dat ze één onderdeel
vormen van het totaalconcept. Met veel aandacht voor
details, een goede voorbereiding tijdens de ontwerpfase
en keuze voor materialen is er een tijdloze en functionele praktijk ontworpen die professionaliteit en rust uitstraalt.”

Welke tijd heeft het in beslag genomen
“De verbouwing heeft ongeveer vijf maanden geduurd met
een paar maanden uitloop,” geeft de praktijkeigenaar aan.
“Omdat we per se op 1 januari over wilden - omdat ik mijn
huur had opgezegd - hebben ze praktijk zover in orde gemaakt dat we op deze datum konden starten. Daarna zijn
de bouwers nog maanden bezig geweest om alles af te ronden. Dat was niet ideaal, maar we konden wel beginnen.”

Resultaat
“Alles wat ik wilde, hebben ze vertaald in het ontwerp,”
geeft Veronique aan. “Ze hebben de bouw begeleid en alles mee uitgezocht. Ook hebben ze meegedacht over de
materialen en kleuren, eigenlijk over alles. Dat was echt
heel fijn. En het resultaat is fantastisch. Dat vinden onze
patiënten ook. We krijgen nog steeds positieve reacties.”
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