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beeld voor ogen van hoe hun verwijspraktijk
er uit moest komen te zien en hoe de routing zou moeten zijn. Omdat er alleen endodontische behandelingen uitgevoerd zouden
worden, vergde dat een andere benadering
dan bij een algemene tandartspraktijk.

Website: www.endogooi.nl

Wensen

YouTube: Endogooi

“Licht en ruimte waren voor ons de sleutelwoorden in de ontwikkeling van de praktijk.
In het pand waren 4 grote lichtkoepels aanwezig. Het werd al snel duidelijk dat deze
geïntegreerd zouden worden in de centrale
hal. Uitgaande van deze centrale hal, is de
verdere indeling van de praktijk ‘geboren’.
We hebben gekozen voor het creëren van 2
zeer ruime behandelkamers. De kamers hebben een behandelgedeelte met alle hierbij
horende specialistische apparatuur alsook
een aparte bureauhoek. Tijdens het endodontisch consult kunnen we samen met de patiënt aan tafel zitten om de behandelplanning
te bespreken. Dat wordt door de patiënten en
door onszelf als zeer prettig ervaren.”

Architect: In eigen beheer en naar eigen inzicht
ontwikkeld

T

andarts-endodontologen Marilka Elst
en Flore Heiligers-Teeuwen vonden een
perfect (gesitueerd) pand, dat op dat
moment van binnen een totaal uitgeleefd
leegstaand administratiekantoor was met
veel kleine kamertjes. Dat gaf hen in feite
‘carte blanche’ want het moest volledig opnieuw worden ingedeeld en voorzien van
een nieuwe infrastructuur.
Marilka en Flore hadden door ervaringen in
andere praktijken beiden een heel duidelijk

Interieur
“Het interieur is strak. We hebben gekozen
voor een prachtige gietvloer die naadloos
doorloopt in het hele pand. Ook vanuit
hygiënisch opzicht is dit type vloer zeer
fijn. Een gestuukt plafond was voor ons
eveneens een must om die strakheid tot uiting te kunnen brengen. De meubels zijn
voornamelijk wit en de behandelstoelen
zijn voorzien van een lederen bekleding
met Tempur die mooi aansluit bij de kleur
van de gietvloer. Details als handgrepen en
deurklinken moesten een geschikte combinatie hebben van kwaliteit, design en functionaliteit. Net als bij onze behandelingen
wilden we met de beste materialen werken.
Het logo van de praktijk laten we op meerder manieren terugkomen in het interieur
wat op zonnige dagen voor prachtige lichtreflecties zorgt op de muren.”

Lichtplan
“Aangezien tijdens een endodontische behandeling voornamelijk door een micro-

scoop wordt gekeken, was het heel belangrijk om het omgevingslicht perfect te laten
aanpassen aan dit microscopisch licht zodat de ogen zo min mogelijk hoeven te accommoderen. Hiervoor hebben we een uitgebreid lichtplan laten opstellen door een
hierin gespecialiseerd bedrijf en dit heeft
met prachtige armaturen tot een mooi en
‘oogvriendelijk’ resultaat geleid.”

Reacties
“Endodontische behandelingen duren lang
en vergen veel concentratie van zowel het behandelend team als van de patiënt. Hoe meer
rust er heerst in de praktijk als geheel, des
te meer iedereen zich op zijn gemak voelt,
wat het eindresultaat van de behandeling
ten goede komt. In nog geen 4 maanden is
de praktijk tot een prachtige plek verbouwd,
waar zowel wij als de patiënten zich erg comfortabel bij voelen. Inmiddels zijn we 6 jaar
operationeel, maar nog dagelijks krijgen wij
de vraag of we nèt geopend zijn, zo strak en
met oog voor precisie is er gebouwd.”

