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Praktijk

Denthuijse Praktijk voor tandheelkunde, 

Zoetermeer

www.denthuijse.nl

Architect

Architect: Bureau Kroner architecten Den Haag 

www.bureaukroner.nl

Vraag van de opdrachtgever
Een vriendelijke en gemoedelijke, bijna 
huiselijke sfeer, dat was de belangrijkste 
opdracht die aan Bureau Kroner werd 
meegegeven door Arlies Nieuwenhuijse en 
Emiel van Huis, voor hun eigen praktijk 
met drie behandelkamers in Zoetermeer. 
En misschien nog belangrijker: daglicht in 
de behandelkamers zodat er een prettige 
werksfeer zou ontstaan.
 
Invulling architect
Na een zoektocht langs verschillende loca-

ties werd een bedrijfsruimte gevonden op 
de juiste plek in Zoetermeer. Mark Graaf-
land en Solita Stucken van Bureau Kro-
ner uit Den Haag ontwierpen een praktijk 
waarin een duidelijke scheiding is gemaakt 
tussen cliënten-ruimte, behandelkamers 
en de werkruimte “achter de schermen”, 
met sterilisatie, techniekruimte, kantoor 
en kantine. 
 
Zones
In eerste instantie leek deze opzet te bot-
sen met de wens om daglicht in alle ka-
mers te krijgen, omdat de behandelkamers 
in het midden van het pand zijn gesitu-
eerd, tussen de klanten-zone en de voor-
bereidings-zone. Maar door het toepassen 
van grote en hoge glasvlakken is een rela-
tie gelegd met de beide aanpalende zones, 
waardoor je nooit het gevoel krijgt afgeslo-
ten te zijn van de buitenwereld. De organi-
satie van de praktijk is op deze manier ge-
optimaliseerd, wat de tandartsen een hele 
prettige werkatmosfeer heeft opgeleverd. 

Het direct naar buiten kijken vanuit de be-
handelkamer blijkt niet te worden gemist; 
sterker nog, de jaloezieën voor het enige 
raam naar buiten worden juist meestal 
dichtgetrokken voor meer privacy en een 
neutraler lichtniveau in de behandelkamer. 
Het contact met de collega’s onderling, tus-
sen behandelkamer en werkzone, is opti-
maal door de deuren met glasopeningen. 
In- en uitlopen zorgt voor een continue 
uitwisseling tussen de werkzone en de be-
handelkamers zonder storend te zijn voor 
de patiënten.
Aan de schone kant van de sterilisatie wor-
den trays voor een specifieke behandeling 
voorbereid, die vanuit de werkzone in de 
bovenkasten van de behandel-achterwand 
worden geschoven. Een heel effectieve ma-
nier van voorbereiden en werken.
 
Behandelkamers
De behandelkamers hebben elk een eigen 
kleurnuance in de achterwand en de stoel, 
ten opzichte van een overwegend witte ach-

tergrond. Een brede daglichtlamp boven de 
unit zorgt voor een perfect werkveld.
Aan de andere kant van de behandelka-
mers is een ruime patiënten-zone gereali-
seerd met een eigen, transparante entree 
en een mooie open poetshoek, die deze 
ruimte maat en schaal geven. Losse tafels 
en stoelen creëren een ongedwongen en 
plezierige wachtruimte, die met frisse en 
zachte kleuren een heel eigen sfeer ademt.
 
Resultaat
Op een oppervlakte van 220 m2 is een ui-
terst efficiënte en ruime tandartsenprak-
tijk gerealiseerd, in een periode van ont-
werp tot oplevering van precies een jaar. 
De praktijk draait inmiddels een klein jaar 
en wordt zeer gewaardeerd door de pati-
enten. De praktijk groeit en het werkple-
zier is groot. De uitstraling van de praktijk 
getuigt van de goede samenwerking tussen 
een tandarts die weet wat ze wil en een ar-
chitect die dat op een aansprekende wijze 
heeft vertaald.


