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dromen
realiseren

Sinds juni van dit jaar ben ik werkzaam als directeur bij het 
Dentalair bedrijfsonderdeel, Dentalbouw. Ik moet zeggen dat 
ik heel erg blij ben met mijn keuze en hier nog geen dag spijt 
van heb gehad. Als eerste vind ik het bijzonder dat Dentalair 
een echt familiebedrijf is. Alles is heel transparant en de lijnen 
zijn kort. Voor ons is het resultaat belangrijk, maar de klant nog 
veel belangrijker. We kunnen de klant van A tot Z ontzorgen. 
Dat spreekt mij heel erg aan. 

We functioneren binnen Dentalair als een hecht team. 
Elkaar aanvullen en aanvoelen, dáár draait alles om. Met ons 
team begeven we ons in een specifieke markt en kunnen daar 
ook naar acteren. Omdat al onze mensen in vaste dienst zijn, 
kan je je veel meer richten op het vergaren van de juiste kennis 
en kunde. Wij hebben bij elk bouwproject weer een 
gemeenschappelijk belang. 
Als er een tandartsstoel geplaatst moet worden, houden we 
constant rekening met elkaar. Alle ‘bouwers’ van Dentalbouw 
krijgen een gerichte training over equipment en consumables. 
We willen alles van elkaar weten. Dat is volgens mij de kracht 
van ons totaalconcept. De synergie tussen alle afdelingen is 
ontzettend belangrijk om beter te worden. Het is een geoliede 
machine. En dat wordt alleen nóg maar meer gestroomlijnd.
 

Elke praktijk is anders en weer een nieuwe uitdaging. 
Het is de complexiteit van ieder bouwproject dat mij het meest 
inspireert. Als je een bouwproces vanaf het begin mag 
meemaken en aan het eind realiseert wat de klant droomt, dát 
is het mooiste wat er is. Een praktijk moet technisch, 
functioneel kloppen, maar beleving en esthetiek worden
steeds belangrijker. Alles wordt moderner en praktijken willen 
meer een huisgevoel creëren. De basispraktijk van vroeger, 
functioneel en wit, is aan het verdwijnen. Design is een steeds 
belangrijker onderdeel om tandartsen te inspireren. 

In deze állereerste uitgave van het Binnenkijken magazine 
willen wij vooral inspireren door prachtige beelden te laten 
zien. We hebben met onze fotograaf zoveel mooie foto’s 
gemaakt van unieke praktijken, ruimtes en inrichting dat wij dit 
graag willen delen. Door gerealiseerde dromen van andere 
praktijkeigenaren met elkaar te delen, ontstaan altijd weer 
nieuwe ideeën. 
Wij helpen u graag uw dromen te realiseren.

Veel lees- en vooral kijkplezier!

Antoni van Tienderen
Operationeel Directeur Dentalbouw

Antoni van Tienderen 
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DE TANDARTS
IJSSELSTEIN

kliniek voor tandheelkunde en implantologie
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Met de wens om een eigen praktijk te starten, in de buurt van haar woonplaats Utrecht, is het 
nieuwe avontuur voor Juliëtte Gimbrère begonnen. Met veel hotels als inspiratiebron, een 
pakket aan specifieke wensen en de nodige volharding, is een bijzondere praktijk gecreëerd.

“Ik wilde niet iets klinisch en heb een hekel aan witte muren. Iets dat warmte uitstraalt, zocht 
ik”, aldus een kritische Juliëtte.  Met behulp van Pinterest is een eigen lookbook gemaakt. 
Verschillende hotellobby’s waren een onderdeel van het moodboard en ook de warme, 
huiselijke sfeer van Bergman Clinics hebben Juliëtte geïnspireerd. 

De marmerlook van de balie, gecombineerd met de latten achterwand en schuifdeur, zorgen 
voor een luxe en ook warme uitstraling van de wachtkamer. De wandel naar de praktijkkamers 
is een hele beleving geworden door de bijzondere foto’s, belichting en strakke belijning met 
houten latten. 

Deze moderne en uitnodigende praktijk, met een hoog afwerkingsniveau en designuitstraling, 
vormt een nieuwe bron van inspiratie.

Een moderne praktijk met een 
warme, trendy uitstraling
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Een nieuwe bron van inspiratie
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Hoog afwerkingsniveau en luxe uitstraling
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Warmte door veel hout
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Leontien Hartman

TANDENZ - THUIS IN MONDZORG
VENRAY



Leontien Hartman heeft haar rustige plek voor een nieuwe praktijk gevonden in het 
St. Annapark in Venray. Een unieke locatie voor een moderne praktijk, midden in het groen. 

De wens om een functionele praktijk mét sfeer te creëren, is uitgekomen. De praktijk straalt 
rust en vertrouwen uit en over de verschillende logistieke stromen is heel goed nagedacht. 

De unieke doorkijk vanuit de wachtkamer naar de sterilisatie-afdeling, staat voor vertrouwen 
en professionaliteit. Het vele glas in de praktijk biedt een mooie kijk op de groene omgeving. 
In de gangen naar de behandelkamers zijn nog subtiele details te zien van het oude gebouw, 
waardoor een mooie verbinding ontstaat tussen oud en nieuw. 

“Patiënten en medewerkers ervaren de praktijk als open en sfeervol en de sjieke poetshoek is 
echt heel bijzonder geworden”, aldus de enthousiaste Leontien.

Een functionele praktijk 
in een oase van rust
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Welkom in een open en gezellige sfeer
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Glas als centraal onderdeel



24 BINNENKIJKEN - NOVEMBER 2021



25 BINNENKIJKEN - NOVEMBER  2021



26 BINNENKIJKEN - NOVEMBER 2021

VAN DER VEEN & VOGELS 
MONDZORG

OISTERWIJK

Jorrit van der Veen en Ellen Vogels
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Jorrit van der Veen en Ellen Vogels hebben samen een gedateerde praktijk omgebouwd tot 
een warm, sfeervol geheel in combinatie met moderne praktijkkamers. 

In de vernieuwde praktijk, met vijf behandelkamers, is alles volgens de laatste 
hygiënerichtlijnen ingericht. De groene elementen in de praktijk matchen perfect met de 
bosrijke omgeving. Het wachten in de praktijk heeft een andere dimensie gekregen. 
Ontspannen een boekje lezen in de wachtkamer en je écht welkom voelen, dát is gewoon 
gelukt. 

“Alle medewerkers hebben frisse energie opgedaan na de verbouwing en de werksfeer heeft 
echt een boost gekregen”, legt Jorrit uit.

Samen beginnen op een mooie 
locatie aan een nieuwe uitdaging
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Elementen van de natuur
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Een goed ontwerp maakt het 
verschil
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MONDZORG HULST
HULST

Marieke Smulders en tandartsassistenten Karola en Mirjam



 

04

33 BINNENKIJKEN - NOVEMBER  2021

Marieke Smulders was op zoek naar een mooie plek voor haar nieuwe praktijk om het eens
helemaal anders te doen. De droom om een vorm van ‘healing environment’ te creëren, is 
helemaal uitgekomen.
Er is een bepaalde vibe in de praktijk die zowel patiënt als werknemer voelt. “Iedereen moet 
zich prettig voelen. Geen stress, dan komt die tandheelkunde vanzelf”, aldus Marieke. 
De werkomgeving is ontzettend bepalend voor hoe men het werk ervaart. Door het gebruik van 
natuurlijke materialen, zoals hout, mos en planten, straalt de praktijk rust uit. 
Juist het tegenovergestelde van dat bekende tandartsgevoel. Groen en natuurkleuren geven 
een rustgevend en warm gevoel aan patiënten.

Met haar doordachte keuze voor de combinatie blauw en goud, de stoffen bekleding van de 
banken en indirect licht, heeft de wachtkamer een sjieke uitstraling met vrouwelijke touch 
gekregen. Waarom zou een wachtkamer er immers niet uit mogen zien als een hotellobby? 
Misschien onconventioneel, maar wel heel gastvrij.

Onze belangrijkste waarde is de 
sfeer in de praktijk
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Geïnspireerd door een hotellobby
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TANDARTSPRAKTIJK 
FRANK JANSEN

TEGELEN

Frank Jansen
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Frank Jansen heeft in Tegelen een praktijk gerealiseerd waar iedereen zich op zijn gemak voelt.
De praktijk is strak en tegelijkertijd erg sfeervol. Doordat het daglicht van alle kanten de praktijk 
binnenkomt, is het voor de medewerkers erg prettig werken.
 
Bij binnenkomst wacht de patiënt een warm welkom aan de ruimtelijke en moderne  receptie.
Doordat de wachtkamer centraal in het pand ligt, worden patiënten gezien en gehoord. 
“Patiënten vinden de nieuwe praktijk fantastisch en ervaren een prettige sfeer. Ze voelen zich 
welkom en veilig. Dit is precies wat we onze patiënten willen laten ervaren”, aldus 
Ratna Looijmans, praktijkmanager.

Een overzichtelijke tandartspraktijk 
met sfeer
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Het voordeel van natuurlijk licht
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KESSELS - TEAM VOOR TANDZORG
GOOR

Koen Kessels
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Nabij het mooie dorpscentrum van Goor ligt de open praktijk van Koen Kessels. Het eerste wat 
bij binnenkomst opvalt, is de hoge entree met een overvloed aan daglicht en het bijzondere 
bloemetjesbehang in combinatie met de koperen balie.

“Ik wilde een praktijk die werkbaar, functioneel en vooral logisch qua routing moest zijn. De 
praktijk moest echter ook niet een kille uitstraling krijgen”, deelt Koen. Bij het kiezen van de 
juiste kleuren, materialen en warme designelementen heeft Koen de juiste mensen om zich 
heen verzameld. De praktijk is groots, maar toch heel huiselijk. 
Door het vele licht, de groene planten en mooie meubilair in de wachtkamer voelen patiënten 
zich veilig en zeker niet opgesloten.

“Als ik vrijdagmiddag de deuren sluit, ben ik gewoon trots op het geheel en ben blij om met het 
hele team in deze praktijk te mogen werken”, aldus een zeer tevreden Koen.

Een groots ontvangst in een open 
en lichte praktijk



52 BINNENKIJKEN - NOVEMBER 2021

Ruimtelijk groots en huiselijk
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Functioneel en open sfeer
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Uitzicht op veel groen
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ALLEMANS TANDARTSEN
AMERONGEN
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In de gezondheidsvleugel van Allemanswaard in Amerongen is de mooie praktijk van 
Tom en Elizabeth Hein gevestigd. Een absolute eyecatcher bij binnenkomst is de bijzondere 
balie met de stoere houten balk. Het voelt gewoon al meteen vertrouwd.

Het vele hout in de praktijk geeft een rustgevend en natuurlijk gevoel. De strakke vormgeving, 
gecombineerd met warme, zachte kleuren en natuurlijke materialen vormen een warm en 
klinisch geheel. In de wachtkamer heb je niet het gevoel dat je zit te wachten op je afspraak; 
deze ruimte is het wachten meer dan waard. De praktijk straalt vertrouwen uit en dat voelt 
gewoon goed.

Natuurlijke schoonheid en 
praktijkgevoel
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Warm en klinisch geheel
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Je oprecht thuisvoelen
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TANDARTSENPRAKTIJK EPE
EPE
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In zijn zoektocht naar uitbreiding van ruimte voor de praktijk vond Erwin Sundahl de 
geschikte plek in een nieuwbouwlocatie in het centrum van Epe. Je voelt al direct bij 
binnenkomst de rustige uitstraling van de praktijk.

“Ik wilde iets hebben dat bij mij past. Een praktijk die laagdrempelig is en een rustige 
uitstraling heeft. Dat is gewoon goed gelukt”, aldus Erwin. De fotowanden, de grote 
visgraatvloer en het vele buitenlicht, werken mee aan dat unieke praktijkgevoel. Elke 
praktijkkamer heeft een eigen afbeelding op de muur. De routing is duidelijk geslaagd. 
Er is goed nagedacht over de sfeer en functie in deze praktijk. In de wachtkamer kun je niet 
om de mooie balie én medewerkers heen en aan de grote leestafel voel je je direct op je 
gemak.

Voor de patiënten heeft de nieuwe praktijk echt de ‘wow’-factor, maar ook voor het hele team 
is het heerlijk werken. “Het ontwerp heeft direct invloed gehad op de sfeer en dat is te 
merken aan de collegialiteit en samenwerking in de praktijk.” 

Een heerlijke plek voor patiënt 
en behandelaar
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Een rustige uitstraling
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Unieke relatie tussen design en sfeer
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MONDZORGCENTRUM 
DE TANDMEESTER

VESSEM
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In het centrum van Vessem is, in een oud monumentaal schoolgebouw, de bijzondere praktijk 
van Pim en Erna van Leeuwen gevestigd. Onder het motto, ‘doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg’, is een bijzonder gemoedelijke praktijk gerealiseerd.

“De praktijk had van zichzelf al veel karakter. Het contrast tussen de warme en huiselijke 
wachtkamer en de professionele strakke behandelkamers vallen goed samen,” aldus Erna.
De vijf klaslokalen zijn verbouwd naar vier ruime behandelkamers. De gang naar de sterilisatie, 
met de grote ramen, is echt heel bijzonder geworden. Door de combinatie van de visgraatvloer 
en het vele glas voel je je al snel comfortabel in de praktijk. De balie, ballenbak en poetshoek 
zijn echte eyecatchers in de wachtruimte.

Deze dorpspraktijk, zonder poespas, is het toonbeeld van Brabantse gastvrijheid en 
gezelligheid. En wordt het ‘Brabants kwartierke’ overschreden, dan drinkt de patiënt hier op 
zijn/haar gemak een lekker kopje verse koffie.  

Een gemoedelijke praktijk 
in het Brabantse land
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Eyecatcher in de wachtruimte



79 BINNENKIJKEN - NOVEMBER  2021



80 BINNENKIJKEN - NOVEMBER 2021



81 BINNENKIJKEN - NOVEMBER  2021



82 BINNENKIJKEN - NOVEMBER 2021



83 BINNENKIJKEN - NOVEMBER  2021

Monumentaal met karakter
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MONDZORG CENTRUM ROTTERDAM
ROTTERDAM
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In het centrum van Rotterdam heeft Hardi Mirza een praktijk gerealiseerd waarbij efficiëntie, 
functie en design elkaar perfect aanvullen. De praktijk is ontworpen met als belangrijkste 
uitgangspunt, de wensen van de patiënt én het personeel.

“Voor mij is efficiëntie heel belangrijk, maar vanuit het oogpunt van de patiënt moet de praktijk 
huiselijk en ruimtelijk zijn”, vertelt Hardi. Patiënten ervaren de praktijk als open en ‘zuurstofrijk’. 
De scheiding tussen de routing van het personeel en de patiënten is zeer goed gelukt. 
De praktijk is groot, maar de afstanden zijn tóch klein gehouden.

Het bijzondere, zelfontworpen logo is subtiel teruggebracht in kleine details als de gouden 
kranen en verlichting. Door het open ontvangst en de bijzondere wachtruimte voel je je direct 
welkom in de praktijk. De praktijk is heel functioneel en gewoon heel bijzonder.

Een harmonieus evenwicht tussen 
functie en design



Open en ‘zuurstofrijk’
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Subtiele gouden details
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 TANDARTSENPRAKTIJK
VAN ZALINGEN

HOEVELAKEN
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Na een lange zoektocht zijn Anouk en Diederick van Zalingen geslaagd in het vinden van een 
gepaste locatie voor hun praktijk. In het centrum van Hoevelaken voelt binnenkomst in de 
praktijk direct als thuiskomen.

“We wilden een ongedwongen en open sfeer creëren. Gewoon een beetje gezelligheid in de 
praktijk, waardoor de drempel voor iedereen laag is”, aldus een enthousiaste Anouk. Na het 
nodige puzzelwerk is het meer dan gelukt om functie en design samen te laten komen. De sfeer 
in de wachtkamer is echt heel bijzonder. De gedurfde print op de vloer, gecombineerd met de 
‘groenstrook’ boven de tafel in de wachtkamer, geven een heel huiselijk en veilig gevoel. 
De praktijk ziet er ook van buitenaf uitnodigend uit. 

De praktijk straalt energie en warmte uit en dat is goed te merken aan die hele ontspannen 
vibe, die hier hangt.  

Gezelligheid in de praktijk 
gebracht



Natuurlijke gezelligheid in de praktijk
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Een ongedwongen open sfeer
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Voelt als thuiskomen
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TANDZORG OSDORP
AMSTERDAM

Parvin Alahbakhshi

108 BINNENKIJKEN - NOVEMBER 2021



 

12

Bij het ontwerpen van deze praktijk heeft Parvin Alahbakhshi vooral inspiratie opgedaan op 
Pinterest. Een rustgevende en ontspannen sfeer voor haar angstpatiënten is het uitgangspunt 
geweest voor dit bijzondere ontwerp.

“Ik wilde het gevoel creëren van een café of restaurant. Niet dat tandartsgevoel, maar juist het 
idee alsof de praktijk naar tosti en koffie ruikt”, aldus een vrolijke Parvin. Alles oogt zeer 
ruimtelijk en open, door het vele glas en het niveauverschil tussen wachtruimte en de rest van 
de praktijk. De kleuren donkerblauw en goud van het logo komen mooi terug in de kleurtinten 
van de balie, raambeplakking en het wachtkamermeubilair. 

Patiënten reageren enthousiast op de mooie praktijk en drinken soms na de behandeling nog 
een kopje thee of koffie in de wachtkamer. En dat zegt genoeg over de ontspannen sfeer en 
veilige omgeving voor angstpatiënten waar alles mee is begonnen.

Een rustgevende sfeer voor 
angstpatiënten
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Donkerblauw en goudtinten
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Een rustgevende sfeer
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balies
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inspiratie
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wachtruimtes
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inspiratie
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behandelkamers
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inspiratie
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sterilisatieruimtes
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inspiratie
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WallSOCIAL
Volg je ons ook al op Pinterest? Laat je inspireren door verschillende 

pinboards van gerealiseerde projecten. Mooie praktijkruimtes, 
basiselementen en specifieke blikvangers kunnen u verder helpen bij het 

creëren van een eigen moodboard. Wij helpen u graag uw dromen te realiseren.

Volg ons op 

instagram.com/dentalair_nl  -  

facebook.com/dentalairbv - 

linkedin.com/company/dentalair    

nl.pinterest.com/dentalair_nl/_created/

Dentalair - Alles voor het praktijkgevoel
dentalair.nl . @dentalair_nl . Volg ons voor inspiratie in de praktijk. Pin je mee?
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