
 Voorbeeldplattegrond 
4 praktijken met intensieve samenwerking 
(3,5FTE, 9000 patiënten, 460 m2 BVO)
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Algemeen 
Er is duidelijk onderscheid tussen de publieke 
zone (lichtgrijs) en het rustige verkeersgebied voor 
de medewerkers (donkergrijs). Entree, ontvangst 
en wachten zijn bij elkaar gesitueerd.

Bij het bepalen van de breedte van de gang moet 
ook gerekend worden met de manoeuvreerruimte 
met de brancard vanuit de kamer.

1 Spreekonderzoekkamer: 24 m2

  De inrichting van de ruimte is ondermeer 
afhankelijk van de maatvoering en de plaats 
van de deur.

2 Spreekonderzoekkamer
  Plaats van de kleedhoek en wasbak zijn zo 

gekozen, dat arts bij handenwassen en terug-
gaan naar tafel rug keert naar patiënt (privacy).

3  Universele Spreekonderzoekkamer voor 
AIOS of POH: 18,5 m2

  Gordijn voorkomt inkijk op bank. In de grotere 
U.B. kan de tafel aan het raam staan (13). 

4  Spreekonderzoekkamer
  De plaats van de arts is zo gekozen, dat hij bij 

agressie als eerste de deur bereikt.
5 Behandelkamer
  Voor de visustest is de afstand van oog tot 

letterkaart 550 cm. 
6 Bergruimte
  Droge berging, archief, oude patiënt-

gegevens e.d. 
7 De wachtruimte: 42 m2

  De wachtruimte is inpandig gelegen (geen 
ramen). Alle spreekkamers, de back offi ce en 
de universele behandel kamers moeten aan 
de gevel gesitueerd zijn. 

  De wachtkamer heeft twee deuren: een 
toe gangsdeur nabij de balie en een ophaal-
deur. De ophaaldeur komt uit op de rustige 
werkgang. Zo hoeft de arts niet in het onrust-
gebeid te komen.

8 Toegang
  De toegangsdeur van de wachtruimte is

gelegen in het onrustgebied. Via de glazen 
wand heeft de assistente zicht op de wacht-
ruimte.

9 Functiekamer: 20,5 m2

  Hier is ook ruimte voor het plaatsen en 
gebruiken van de spleetlamp, echo en ECG 
apparaat. 

10 Behandelkamer
  Beide behandelkamers (9 en 10) zijn makkelijk 

bereikbaar voor de assistente en de artsen.

11 Vluchtweg
  Hier kunnen personen op brancard afgevoerd 

worden. Dit is tevens de plek, waar de praktijk 
uitgebreid kan worden. Let op dat ruimte 12 
dan niet inpandig wordt.

12.  Universele behandelkamer: 17,5 m2

  De bank kan vrij worden opgesteld. Dit is 
vooral van belang bij gebruik door AIOS (met 
meerdere personen rond de bank staan). 

13  Royale universele behandelkamer: 19,5 m2

  Werkplek aan het raam. Het gordijn is nodig 
ter voorkoming van inkijk op de bank.

14  Dames- en herentoilet
 Voor de medewerkers. 
15 Lab 
  Het aanrecht (lengte ± 350 cm) heeft in 

het midden een dubbele wasbak (grote 
en kleine). Aan de ene zijde ‘schoon’ werk 
(bloed, microscoop) en aan de andere 
zijde ‘vuil’ werk (urine, schoonmaken 
instrumentarium).

16 Vergaderruimte: 21 m2

 Voor 12 personen met extra werkplekje.
17 Keuken: 5 m2

  Pantry links en lockers voor het personeel 
rechts.

18 Werkersentree
 Tevens berging.
19  Backoffi ce/administratieruimte: 29 m2

  Vanuit de BackOffi ce kan men de balie in 
de gaten houden via een horizontale ruit 
in het kastenhok en via de glasdeur. Voor 
een gesprek met meer personen kan men 
uitwijken naar de kleine vergaderruimte 16.

19a  Werkblad op stahoogte van 90 cm. Voor 
printer, fax, copier, papierversnipperaar etc. 
met onder en bovenberging voor papier etc.

20 Frontoffi ce met 2 balies: 15 m2

  De gesprekken aan de balie zijn niet te 
volgen in de wachtkamer. De balies zijn 
afsluitbaar. De bezoeker aan de balie heeft 
geen zicht in de backoffi ce.

21 Het rolstoeltoilet
  Is tevens damestoilet-bezoekers. Het toilet 

heeft een doorgeefl uikje (twee deurtjes, i.v.m 
geluid/privacy) voor potje urine naar lab.

22 De bezoekerstoiletten
 Zijn in de publieke zone gesitueerd.
23 Bezoekrsentree
 Zijn in de publieke zone gesitueerd.
24 Werkkast, natte berging: 2 m2

  Plaats voor schoonmaakkar, stofzuiger, 
uit stortgootsteen etc. 


