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Praktijk: Orthodontistenpraktijk AlfaOrtho

Plaats: Schiedam

Eigenaar: Mevrouw Al Fartousi

Website: www.alfaortho.nl

Architect: Buro/S Architects

Website: www.burosarchitects.com

Vraag van de opdrachtgever
“Voordat ik Buro/S Architects benaderde 
had ik zes verschillende ontwerpen die niet 
voldeden aan mijn vraag,” geeft praktijkei-
genaar Al Fartousi aan. “Geen van allen 
konden mijn wensen en persoonlijkheid 
vertalen naar een ontwerp. Ik heb de ar-
chitect voor mijn gevoel het onmogelijke 
gevraagd, door een idee wat voor mij nog 
niet helemaal duidelijk was in een ontwerp 

te zetten. Het moest origineel, functioneel, 
duurzaam en passen bij het karakter van 
de praktijk die ik in gedachten had. 

Specifieke wensen
“Ik wilde een rustgevende praktijk, die 
door gebruik van veel hout een warme 
sfeer zou hebben. Daarbij moest het er 
strak uitzien voor een zorgverlenende uit-
straling. De privacy van patiënten moest 
worden gewaarborgd door het scheiden 
van de behandelzalen, zonder dat de trans-
parantie van de open ruimte verloren zou 
gaan.”

Invulling architect
Goede bereikbaarheid en zichtlijnen van 
en naar de consultkamer waren een vereis-
te. Door de grote glazen oppervlakken die 
de wanden van de consultkamer vormen 
ontstaat er een bijzonder panoramisch ef-
fect.

 
De behandelkamers zijn voorzien van een 
lange centrale kast aan de achterzijde van 
de personeelsroute. Hierin zijn alle voor-
zieningen opgenomen voor het kunnen 
uitvoeren van een behandeling. De cen-
trale kast en de sterilisatie zijn met elkaar 
verbonden door middel van doorgeefkas-
ten waar de schone en de vieze trays wor-
den opgeborgen. De behandelkamers zijn 
van elkaar gescheiden door semi-transpa-
rante glazen elementen. De scheidings-
wanden creëren een gevoel van privacy 
en geven tegelijkertijd ook een ruimtelijk 
gevoel.

Er is bij het ontwerp getracht om voor alle 
voorzieningen vooraf een plek te reserve-
ren en die te integreren in het ontwerp. 
Denk bijvoorbeeld aan de computers, 
dispensers, handschoenen, maar ook alle 
technische installaties zoals de verlich-
ting, airco, verwarming, luidspreker en 

camera’s.  Hierdoor ontstaat een enorme 
rust in de vormgeving van de praktijk.

De praktijk is - volgens de wens van de op-
drachtgeefster - uitgevoerd in een rustige 
en hygiënisch ogende basis met houten 
accenten die het geheel een warme uit-
straling geven. In de consultkamer zijn 
voornamelijk glas en wit geperforeerde 
aluminiumplaten gebruikt. Dit zorgt voor 
transparantie en overzicht, en symboli-
seert de werkwijze van de orthodontist.

Reacties
“Ik krijg enorm veel complimenten. Patiën-
ten staan er echt versteld van en ik betrap 
mensen regelmatig op het maken van foto’s 
wanneer ze langslopen. Een bijzonder kop-
pel, op leeftijd, kwam naar binnen en vroeg 
mij ze een rondleiding te geven door de 
praktijk. Ze hadden nog nooit zo’n mooie 
praktijk gezien.”
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