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TANDARTSENPRAKTIJK DOOR VEVS
 
VEVS Interior Design ontwikkelde voor Poorter Tandartsen 
een onderscheidende praktijk. Een gebalanceerd interieur 
met een mooi contrast tussen de klinische behandelzone en 
de warme huiselijke wachtkamer.

De gehele praktijk weerspiegelt de werkwijze, visie en 
vooruitstrevendheid van Frank Poorter / Poorter Tandartsen.
 
In een creatieve dialoog met de opdrachtgever zijn de kern-
waarden vastgesteld: onderscheidend, professioneel, be-
trouwbaar, toegankelijk, transparant, hospitality en service 
Deze vormen samen met het specifieke programma van eisen 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van het interieur en de 
brand identity.

De bestaande locatie te Zoetermeer, een hoofdgebouw met 
centrale entree en een lage uitbouw leidde tot een heldere 
stuctuur voor de praktijk, met een duidelijke  zonering in de 
klinische en niet klinische omgeving.
  
In het hoofdgebouw zijn de publieke functies, zoals de ontvang-
stbalie en wachtruimte , samengebracht. Door de toepassing 
van het visgraatparket, het ronde kleed en de verschillende 
zitgelegenheden is een ‘huiselijke’, warme setting gecreëerd. 
Waar je als cliënt op een comfortabele, rustgevende manier 
kan wachten. De ontvangstbalie is zo gepositioneerd dat de 
assistente goed zicht heeft op de entrée, de wachtkamer en 
door de brede doorgang en de doorkijk die gemaakt zijn ook 
zicht heeft op de drie behandelkamers. De balie is bewust laag 
houden en is door de bijzondere uitvoering in spiegel een eye-
cather. 

 

In de uitbouw zijn de behandelkamers en secundaire ruimtes, 
de sterilisatiekamer, röntgenkamer, voorraadkasten en de 
personeelsruimte, gesitueerd.
 
Het royale eiken portaal, met diepe neggen komt uit op de lange 
gang en verbind deze twee uiteenlopende werelden op een 
vloeiende manier.
 
De behandelzone is uitermate functioneel ingedeeld met als uit-
gangspunt het werkproces en de logistieke handelingen. De be-
handelkamers zijn compact, de werkunits op maat ontworpen 
en volledig uitgevoerd in Hi-Macs. Kleur en materiaalgebruik 
zijn ook hier zorgvuldig gekozen: zo min mogelijk contrast voor 
het oog van de behandelaar is essentieel. Door de warm-grijze 
Walton vloer en de subtiele zachtroze wand, wordt het wit-
klinische geheel doorbroken en is de perfecte balans gevonden. 
Het vele daglicht, de omloop voor het personeel van- en naar de 
sterilisatieruimte en de transparante scheiding dragen bij aan 
het comfort van deze ruimte.

De brand-identity, geinspireerd op de instrumenten van de 
tandarts is ontworpen door Cristina Zanon. De identity is 
gelijktijdig ontwikkeld en is op functionele wijze in het interieur 
verwerkt. Het wordt hierdoor een intergraal onderdeel van het 
interieur.
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PROJECT GEGEVENS
 

Opdrachtgever:   Frank Poorter / Poorter Tandarsten

Ontwerp:   VEVS Interior Design 

Brand Identity :   Cristina Zanon 

Aannemer:  Maatwerk Leiden

Interieurbouw:   Houtwerk 

Medische apparatuur:  Henry Schein

Projectmeubilair:  Charles & More  / Labordus Agenturen 

Merken :   Hay / Shaw Carpets  / Kendix / Labordus

Verlichting:   Delta Light

Tegels:   Wand  / Mosa Murals Change  

   Vloer / Marazzi  Sistem B 

Fotografie:  Mike Bink


