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Vraag van de opdrachtgever 
De vraag van orthodontist Marloes Verburgh was in eerste 
instantie waar ze op moest letten bij het zoeken naar een 
geschikte ruimte om haar orthodontiepraktijk te kunnen 
voortzetten. “De maatschap waar ik in zat eindigde en om 
die reden was ik op zoek naar een pand om mijn patiën-
ten verder te kunnen behandelen. Ik belde de architect in 
februari 2019 voor het eerst, nadat ik een geschikt pand 
had gevonden. In juli 2019 waren de tekeningen klaar, in 
oktober startte de bouw en in januari 2020 is de praktijk 
open gegaan.
Mijn nieuwe praktijk moest vooral rust uitstralen met 
mooie, warme natuurtinten in het interieur. Ik wilde ook 
graag zoveel mogelijk daglicht in de praktijk en het moest 
een fijne en functionele werkplek worden, volgens de laat-
ste hygiëne richtlijnen en met een goede routing voor zo-
wel patiënt als personeel.”

Invulling architect
Het voormalig kantoorgebouw is getransformeerd tot een 
orthodontiepraktijk met zeven behandelkamers waarvan 
twee gecombineerd als consultkamer. De facilitaire ruim-
ten voor het personeel zoals toilet, kleedruimte, sterilisa-
tie en technische ruimte zijn achterin gepositioneerd waar 
minder daglicht aanwezig is. De behandelzones en wacht-
ruimte juist aan de daglichtzijde. 
De ruimte van 230 m2 is in twee ongelijke delen gesplitst. 
In dit volume zijn meerdere facilitaire functies zoals poet-
shoek, toiletgroep patiënten, backoffice en de röntgen-
ruimte gepositioneerd. Aan de rechterzijde hiervan zijn 

de ontvangstruimte en receptie gevestigd, aan de linker-
zijde de behandelzone. De stoelen staan tegenover elkaar 
met daartussen twee eilanden waarin de behandelkasten 
zijn geïntegreerd. De scheidingselementen tussen de be-
handelstoelen zijn aan de onderzijde gesloten en aan de 
bovenzijde transparant om daglicht toe te laten. Dit geeft 
de patiënt in een liggende positie voldoende privacy.
 
Zichtlijnen spelen een belangrijke rol. Zo is er vanuit het 
diepste punt van de praktijk - sterilisatie en personeels-
ruimte - zicht op de wachtruimte, behandelruimte en pati-
entenroute. Ook tussen behandelstoelen en consult is een 
goede verbinding. Voor de orthodontist is dit een centrale 
plek waar ze goed zicht heeft op alles wat er gebeurt in 
de praktijk en makkelijk langs alle stoelen kan lopen voor 
controles.
 
In het ontwerp is ook rekening gehouden met integratie 
van luchtbehandeling, licht, akoestiek en interieur. Ver-
der is er een duidelijk contrast tussen de gebruikte mate-
rialen; De harde lichtgrijze gietvloer tegenover het war-
me bamboehout en het vilt dat voornamelijk in de grijze 
maatwerkmeubels met messing accenten terugkomt. De 
grote glazen onderdelen zijn weer bekleed met een mes-
singkleurig folie met een fijn patroon wat het geheel een 
warme uitstraling geeft.

Reacties
“De patiënten zijn enorm enthousiast!”, geeft Marloes 
aan. “Ze vinden het mooi, schoon, licht en heel smaakvol. 
Niet iedereen is blij met het akoestische ‘gaatjesplafond’, 
maar wij wel, want het werkt supergoed. Er is onlangs 
zelfs een patiënt geweest die wilde weten wie de gietvloer 
heeft gelegd, omdat zij die thuis ook wil.”
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