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Visie op eerstelijnszorg
Als architect kunnen wij 
bijdragen aan een positieve 
gemoedstoestand van bezoekers. 
Nergens binnen onze opgaven 
in de zorg zien wij zo’n diverse 
stroom bezoekers met zo’n diverse 
zorgvraag en behoeften. Dit vormt 
voor ons een grote uitdaging 
om iedere keer een ontwerp te 
maken dat past bij de locatie, 
de functionaliteit, de historie 
van het gebouw en de culturele 
achtergrond van de bezoekers en 
zorgaanbieders.

Project op maat voor verschillende 
gebruikers
De stabalies bedienen de 
‘snelle klant’ die voor een 
herhalingsrecept of snelle aankoop 
komt. Aan de zitbalies worden 
de cliënten ontvangen die wat 
meer tijd en aandacht vragen. 
De apotheek heeft zijn uitstraling 
gekregen passend bij het gebouw 
en passend bij de bezoekers door 
gebruik van koper, donker hout en 
terrazzo vloeren. Ook de signing 
op de gevel is in ons ontwerp 
meegenomen. Eind december is de 
nieuwe Zaanapotheek opgeleverd.

Avond opening
Een belangrijk aandachtspunt is 
de avond opening geweest, waar 
nog wel recepten kunnen worden 
opgehaald  maar een groot deel 
van de apotheek afgesloten moest 
zijn. De slimme plaatsing van een 
nachtluik en de afhaalbalie maken 
het mogelijk dat de apotheek 
veilig is afgesloten én klanten nog 
recepten kunnen ophalen.

Medicijnrobot
De plaatsing van de zes meter 
lange medicijnrobot was een 
groot onderdeel van de opgave. 
In combinatie met benodigde 
kantoren was het de opgave om het 
backoffice zodanig te plaatsen dat 
er nog genoeg ruimtelijke kwaliteit 
over bleef voor het frontoffice 
gedeelte. De verschillende 
gradaties van publiek naar privaat 
zijn ook zichtbaar in de detaillering; 
onder andere door gebruik van 
verschillende kleuren in de vloer. 

Inrichting
Het pand beschikt aan de voor- en 
zijkant over een volledig glazen pui, 
wat voor een optimale lichtinval 
zorgt. Maar het betekende 
ook dat er maar twee dichte 
wanden beschikbaar waren voor 
kastenwanden en kantoorruimtes. 
De drie kantoren zijn daarom tegen 
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de rechterzijwand gesitueerd, 
opgetrokken uit stalen puien 
en voorzien van veel glas. 
Op het binnenglaswerk is 
een stippenpatroon in matte 
folie geplaatst, waardoor de 
kantoorruimtes voldoende licht 
hebben, maar toch een zekere 
mate van privacy behouden. 
In een soort uitwendige hoek 
zijn acht balies aangebracht. 
Die zijn allemaal voorzien van 
afgeronde hoeken voor optimaal 
gebruiksgemak. Aan de voorzijde 
staan vier aaneengesloten zitbalies 
met tussenschermen voor de 
privacy. Hier kunnen patiënten 

extra informatie krijgen over het 
gebruik van hun medicatie. De 
vier gescheiden balies aan de 
linkerzijkant zijn op stahoogte 
en worden gebruikt voor de 
snelle uitgifte van medicijnen. 
Daarachter bevinden zich een 
kast met veel gebruikte en zonder 
recept verkrijgbare medicijnen 
en nog enkele werkplekken 
waar medewerkers de recepten 
controleren.
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KencIjfers

Opdrachtgever | Zaanapotheek

Straat | Zorgboulevard Zaans MC, koningin Julianaplein 42
pOStcOde | 1502 dv ZaandaM

plaatS | ZaandaM

architect | de Jong gorteMaker algra arChiteCten en ingenieurs

interieur architect | de Jong gorteMaker algra arChiteCten en ingenieurs 
Omvang | 300 M2
dOOrlOOptijd | 2015-2016
prOgramma | stabalies, Zitbalies, MediCiJnrobot, kantoren, toiletten, 
waChtruiMte, opslag, naChtuitgifte, verkooprekken, keuken

leverancier | duraCryl

hOOfdaannemer caScO | vorM, papendreCht

hOOfdaannemer interieur | broers interieurproJeCten, tilburg

architect gebOuw | MeCanoo
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STA-BALIE
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contAct

naam | de Jong gorteMaker algra arChiteCten en ingenieurs

e-mail | info@dJga.nl

tel | 010 2973030
Straat | wilhelMinakade 310
pOStcOde | 3072 ar 


