
Onze  p rak t i j k  ve rzo rg t  med ische  en  men ta le  bege le id ing  rond  k inde rwens ,  
zwangerschap ,  beva l l i ngen  en  moederschap .  Ook  voo r  andere  onderwerpen  d ie  
me t  v rouwe l i j ke  v ruch tbaa rhe id  te  maken  hebben  zoa ls  mens t rua t ie  en  
an t i concep t ie ,  kun  je  b i j  ons  te rech t .  

Visie 
We vinden het belangrijk om samen met jou te ontdekken hoe je lichaam reageert voor, 
tijdens en na de zwangerschap, en welke begeleiding daar het beste bij past. Ook willen 
we graag je partner betrekken bij het proces van zwanger worden en zwanger zijn. 
  
Hoe beter jij jezelf begrijpt, hoe sterker jij je zult voelen. En daar willen wij je graag bij 
ondersteunen. Daarom vinden wij het belangrijk om aandacht te geven aan het 
vergroten van kennis en bewustwording van de lichamelijke en geestelijke processen die 
je meemaakt. 

Centering Pregnancy: een nieuwe manier van prenatale zorg 
Vanaf juni 2014 starten wij met Centering Pregnancy. 
In plaats van de huidige korte één op één controles tijdens de zwangerschap, wordt de 
zorg in 10 bijeenkomsten aangeboden aan een kleine groep zwangeren met ongeveer 
dezelfde zwangerschapsduur. 
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De	  zorgvraag	  rondom	  zwangerschap	  in	  Nederland	  is	  sterk	  aan	  het	  veranderen.	  In	  plaats	  van	  korte	  één	  op	  
één	  controles	  tijdens	  de	  zwangerschap,	  wordt	  verloskundige	  zorg	  tegenwoordig	  ook	  in	  
groepsbijeenkomsten	  aangeboden.	  Om	  op	  alle	  nieuwe	  ontwikkelingen	  in	  te	  kunnen	  blijven	  spelen	  zocht	  
het	  verloskundig	  Centrum	  Groei	  een	  grotere	  en	  meer	  centraal	  gelegen	  nieuwbouw	  locatie.	  1:1architecten	  
werd	  gevraagd	  om	  een	  passend	  interieur	  te	  ontwerpen.	  
	  
De	  casco	  ruimte	  is	  door	  Boudewijn	  Rosman	  en	  Michiel	  Ottevanger	  van	  1:1architecten	  ingedeeld	  en	  
voorzien	  van	  een	  warm	  en	  golvend	  interieur.	  In	  aansluiting	  bij	  de	  visie	  van	  de	  praktijk	  is	  er	  gekozen	  voor	  
een	  natuurlijke	  uitstraling	  en	  duurzaam	  materiaalgebruik.	  Zo	  zijn	  de	  wanden	  in	  de	  spreekkamers	  
afgewerkt	  met	  leem-‐stuc	  en	  bestaat	  de	  inrichting	  uit	  een	  mix	  van	  oude	  en	  nieuwe	  meubels.	  	  
De	  eyecatcher	  van	  het	  ontwerp	  is	  een	  grote	  met	  bamboe	  beklede	  “zitwand”	  die	  door	  vorm	  en	  
materiaalgebruik	  de	  wachtruimte	  en	  balie	  met	  elkaar	  verbindt.	  De	  wand	  biedt	  plaats	  aan	  ruim	  15	  
personen	  en	  kan	  worden	  ingezet	  voor	  de	  groepsbijeenkomsten.	  Fris	  gekleurde	  vilten	  kussentjes	  
accentueren	  de	  zitplekken	  en	  in	  een	  nisje	  is	  er	  een	  speelplek	  voor	  kinderen	  opgenomen.	  	  
De	  toegepaste	  MOSO	  Flexbamboo	  bestaat	  uit	  massieve	  dunne	  bamboe	  stripjes,	  geplaatst	  op	  een	  
gaasbacking	  die	  verlijmt	  zijn	  op	  een	  mdf	  ondergrond.	  Een	  duurzaam	  product	  dat	  uitstekend	  geschikt	  is	  
voor	  ronde	  vormen.	  Het	  lijnenspel	  van	  de	  wachtruimte	  is	  achter	  de	  balie	  doorgezet	  in	  de	  op	  maat	  
gemaakte	  bureaus	  voor	  de	  assistenten.	  Zoals	  de	  naam	  doet	  vermoeden	  werkt	  het	  in	  Finsterwolde	  
gevestigde	  architectenbureau	  graag	  één	  op	  één	  samen.	  De	  uitvoering	  en	  doorontwikkeling	  van	  de	  
wachtruimte	  en	  de	  bureaus	  is	  een	  co-‐productie	  met	  Stephan	  Siepermann.	  	  
	  
Co-‐productie	  is	  de	  beste	  werkvorm	  om	  te	  komen	  tot	  betaalbare	  kwaliteit	  aldus	  Boudewijn	  Rosman.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Projectgegevens	  
Vloeroppervlakte	   135m2	  	  
Voorlopig	  ontwerp	  	  	   14-‐11-‐2012	  
Definitief	  ontwerp	   23-‐05-‐2013	  
oplevering	   	  	  	  	  	  	  	  	   09-‐11-‐2013	  
	  
Bouwsom	   	   €45.000,-‐	  
Adres	   	   	   Slotermeerlaan	  103	  G	  1063	  JN	  Amsterdam 
	  
Opdrachtgever	  
Verloskundig	  Centrum	  Groei	  
Slotermeerlaan	  103	  G	  
1063	  JN	  Amsterdam	  
	  
www.verloskundigen-‐amsterdam.nl	  
	  
Ontwerp	  en	  begeleiding	  	  
1:1architecten,	  Finsterwolde	  	  
Boudewijn	  Rosman	  
Michiel	  Ottevanger	  
	  
www.eenopeenarchitecten.nl	  
	  
Uitvoering	  interieur	  
Interieur	  objecten,	  wachtruimte	  en	  balie	  
Stephan	  Siepermann,	  Utrecht	  
	  
www.stephansiepermann.com/	  
	  
Bouwkundige	  werken	  
Bouwbedrijf	  M.J.	  de	  Nijs	  en	  Zonen	  B.V.	  Warmenhuizen	  
	  
Fotografie	  
fotoBuffel,	  De	  Bilt	  
 



	  
	  



	  
	  



Plattegrond	  
	  
	  

	  


