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De inkom is volledig in glas
opgetrokken

▲▲

De groepspraktijk aan een druk bere-

den provinciale weg is gemakkelijk te 

bereiken. Ze beschikt vooraan over een 

ruime parking voor de patiënten en een 

aparte parking achteraan het gebouw 

voor het personeel.

Een logische evolutie

'In 1988 heb ik als beginnende tandarts 

een praktijk overgenomen. Na 9 jaar 

werd het daar te klein en zijn we verhuisd 

naar een ruimer pand om te wonen en te 

werken. In 2015 hebben we beslist een 

einde te maken aan de overwoekering 

van onze privé door de beroepsactivi-

teiten en uit te kijken naar een ruimer 

pand om alleen de praktijk in onder te 

brengen.' Aan het woord is tandarts Bart 

S., een gedecideerde vijftiger, die van de 

nood een deugd wilde maken.

'Het handelspand, voorheen een IT 

Tandartspraktijk in het Mechelse
'sleutel-op-de-deur'
Totale inrichting met oog voor elk detail !

Na bijna 28 jaar koppelt Bart S. het nuttige aan het aangename: met een groepspraktijk helpt hij het tekort aan 

tandartsen op te lossen en scheidt hij zijn beroepsleven af van zijn privé.

bedrijf, leek geschikt voor een groeps-

praktijk als antwoord op het nijpend 

tekort aan tandartsen in de regio. 

Het was voorzien van een kelder en 

bood uitbreidingsmogelijkheden op 

de eerste verdieping. De benedenver-

dieping moest wel volledig verbouwd 

worden.' 

Ervaring loont

'Met een beroepservaring van meer 

dan 25 jaar wist ik aan welke voorwaar-

den de nieuwe praktijk moest voldoen: 

-  professioneel,

-  efficiënt met aandacht voor de loop-

lijnen in een beperkte ruimte,

-  beroep doen op ervaren mensen die 

100% betrokken zijn bij de uitvoe-

ring van het project,

-  hoogwaardige technische service en 

nazorg.'

Slim gebruik van een beperkte 
oppervlakte door professioneel 
advies

De praktijk is afgesloten door een 

glazen deur die toegang geeft tot een 

centrale module in houtstructuur die 

mooi contrasteert met het wit dat de 

praktijk een hygiënische uitstraling 

geeft. 

Een nis voor het digitaal fosforsysteem 

en een gelode OPG röntgenkamer 

voorzien van een digitaal spionvenster-

tje. Spitsvondig ! Rondom de module 

loop je door een gang langs alle behan-

delkamers, afgesloten door glazen 

gezandstraalde genummerde deuren. 

Het concept staat garant voor korte 

looplijnen.
Aan de mooie lange balie, verfraaid 
met een band uit houtstructuur die 
verder terugkomt, meld je je aan bij het 
secretariaat. 

Een deur achter de balie geeft toegang tot de administratie
met 2 bureaus. Receptie en administratie zijn gescheiden 
door een hoge wand voorzien van ingemaakte kasten.

Eens aangemeld neemt de patiënt plaats in een frivole maar 
zeer functionele wachtruimte voorzien van technologie om 
allerhande smart toestellen via Wifi te bedienen.

De gang naar het toilet, voorzien voor rolstoelpatiënten,
en de wachtruimte zijn gescheiden door een pijlerwand 
waardoor het geheel een ruimtelijk effect krijgt.

Naast de toiletdeur werd een 
grote lavabo voorzien waar de 
patiënten hun tanden kunnen 
poetsen alvorens behandeld te 
worden.

De centrale module herbergt 
een slimme voorraadkamer 
met rekken vol korven voor 
verbruiksmateriaal. 

1+1 = 3

'Voor mij was het cruciaal slechts één 

gesprekspartner te hebben, een sleu-

tel-op-de-deur concept. De samen-

werking tussen Denta en DentalBouw 

om de verbouwing te realiseren zonder 

onderaannemers was wat ik zocht.' 

Het ontwerp en de plannen werden 

uitgevoerd door de interieurarchitect 

Laura T. die ook de werfvergaderingen 

leidde in samenspraak met Renaat De 

Romagnoli. Laura had ervaring in het 

inrichten van tandartspraktijken en 

legde daarbij een frisse creativiteit aan 

de dag. 

Zo kon ik mij meteen vinden in de 

transparante inkom en de centrale 

module.

Een gastvrij ontvangst is goud 
waard

De voorgevel werd verfraaid door een 

extra bijgebouwde inkomhal, volledig 

in glas opgetrokken. Via een glazen 

sas kom je aan een lange balie waar de 

patiënt zich aanmeldt. De glazen con-

structie maakt aanbellen overbodig en 

nodigt de patiënt onmiddellijk uit om 

binnen te komen.

'Ik kende Denta van naam en na wat 

googelen op internet kwam ik uit op 

hun hedendaagse website met tal van 

realisaties. Een bezoek aan de show-

room en de gretigheid waarmee mijn 

project werd onthaald deed mij toen al 

beslissen.' 

De gesteriliseerde 
instrumentencassetten worden 
in slimme doorgeefkasten 
geschoven, klaar voor in de 
praktijk te gebruiken. 'Dit 
vernuftig systeem heb ik ooit in 
een heel andere context ontdekt 
en hier in de praktijk toegepast 
en laten inbouwen', vertelt Bart 
enthousiast.
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Onze totaal vernieuwde toonzaal.
Een echte belevenis !

Steeds welkom :
- Tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.30 uur, na kantooruren op afspraak. 

- Ook op zaterdag en zondag op afspraak !
Heiveldekens 2 - 2550 Kontich - 03 450 93 20 - verkoop@denta.be
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Van rechts naar links kom je eerst in 

de sterilisatieruimte voorzien van een 

computerscherm en een in een lade 

verborgen toetsenbord, 2 autoclaven, 

een toestel voor sterilisatie van hand- 

en hoekstukken, een lab zitplaats voor 

kleine reparaties, een spoelbak met 

hoge flexibele kraan, een industriële 

ultrasoon voor instrumentenreiniging 

en een groot desinfectiebad. Hangkas-

ten zorgen voor de opslag van cassetten.

Verder in de gang vind je aan de rech-

ter zijde 4 behandelkamers elk voor-

zien van een tandartsinstallatie met 

zweepsysteem, een TV scherm aan het 

plafond om de patiënt te verstrooien, 

een röntgentoestel voor digitale opna-

men, een meubel met 4 elementen, 

een hangkast voor disposables en een 

extra al dan niet rijdend meubel.

Elke kamer beschikt over een bespre-

kingstafel met computerscherm voor 

een gesprek met de patiënt. Het dag-

licht komt door langwerpige vensters 

op hoogte. LED verlichting is achter 

melkglazen tegels van 60 x 60 cm in het 

plafond ingebouwd en zorgt overal voor 

aangenaam licht. Voorlopig hebben we 

plaats voor algemene tandheelkunde, 

endodontologie en parodontologie.

Behandelkamer 3 is bovendien voor-

zien van een microscoop.

'Reeds geruime tijd maak ik gebruik van 

de microscoop', zegt Bart. 'Ik ben aan-

vankelijk begonnen met een loepenbril 

maar gaandeweg heb ik me het gebruik 

van de microscoop eigen gemaakt, 

zowel voor endodontische als voor 

conserverende behandelingen. Wel bij-

gestaan door een geroutineerde assis-

tente die ik niet zou kunnen missen.'

Via een sas heb je toegang tot een 

apart toilet en de kantine/vergaderzaal 

voor het personeel.

Technische fiche:
•	 Units	Ultradent:
  3 x U1280/UD2015
  1 x U1301 links/rechts
•	 Meubelen	Dental	Art:
  4 x Fringe en Wish
•	 Radiologie	Carestream:
  CS 2200 mural
•	 Compressor	Gentilin:
  Clinic Dry 3.24 H
•	 Afzuigmotor:	4 x Dürr VS300
•	 Ultrasoon	Gamasonic	inbouw:
  Sonocleaner 27 liter
•	 Chemische	ontsmettingsbak
	 Gamasonic	inbouw	:	BDR30

In een goed van daglicht voorziene 

ruimte staat een grote tafel voor 8 per-

sonen, een kitchenette met veel kasten 

en ingebouwde microgolfoven, een 

espressoapparaat en een grote frigo.

Verder is er een groot TV scherm voor 

instructie en opleiding. De kantine 

geeft via een glazen deur uit op de per-

soneelsparking.

Kleuraccenten bepalen de sfeer

Alle kamers zijn wit met donkerblauwe 

accenten: de blauwe bekleding van de 

units en de blauwe doorgeefkasten. De 

houtstructuur van de centrale module 

geeft het geheel een warme sfeer.

Alle vloeren zijn gegoten in polyu-

rethaan. De deurklinken zijn voorzien 

van een cijfercombinatie als toegangs-

code. Ook aan de noodverlicht werd 

aandacht besteed. Zo worden de 

brandblusapparaten extra verlicht. Een 

detail, maar oh zo belangrijk.

Het hart van de praktijk

'En weet je wat ik zo leuk vind tegen 

vroeger ?' vraagt Bart op een uitda-

gende manier. Ik was even het ant-

woord schuldig. 'Niet meer gestoord 

worden door de deurbel of de telefoon. 

Dat vermindert de stress, brengt rust 

en verbetert de kwaliteit van je werk', 

antwoordt hij. 'En dat merken onze 

patiënten'.

Tandartsen die zich kunnen concentre-

ren op de behandeling zonder gestoord 

De inrichting van de 
praktijk bepaalt niet 

alleen het comfort van 
de patiënten maar ook 
de werkvreugde van de 

medewerkers !

te worden, leveren beter werk af. En dat 

komt de patiënten ten goede. Niets is 

mooier dan een werkruimte die één 

harmonieus geheel vormt.
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