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huisartsen- en fysiotherapiepraktijk

Een beter gevoel 
bij de dokter
Aan de Maasstraat in Amsterdam is 

huisartsen- en fysiotherapiepraktijk De Grote 
Rivieren opnieuw geopend. De praktijk zat er 

al jaren, maar sinds de renovatie en uitbreiding 
door VASD ziet het er heel anders uit. Artsen 
en patiënten ervaren het positieve effect van 

een prettige ruimte.

“De patiënten voelen zich hier meer op hun gemak 
sinds de verbouwing,” vertelt Petra Elders, een van de 
artsen van De Grote Rivieren. “Ondanks het toegeno-
men aantal patiënten, is er nu meer rust.” VASD  
architecten nam de praktijk het afgelopen jaar grondig 
onder handen. Toen de bakkerij ernaast vertrok, kon de 
praktijk worden uitgebreid met drie nieuwe behandel-
kamers voor artsen en fysiotherapeuten. Het oude pand 
dat was opgebouwd uit aaneengeschakelde winkeltjes 
werd opengebroken, gerenoveerd en opnieuw ingericht. 
Een logische routing, heldere zichtlijnen en een warme 
aankleding laten de praktijk weer ademen. 

Huiselijke wollen bank
Patiënten zien bij binnenkomst meteen de balie in een 
kader van warm rood vilt, met op de achtergrond de 
groene tuin. De wachtkamer is een overzichtelijke plek 
met een grote rode houten leestafel en huiselijke wollen 
bank. De crosslights boven tafel en de pillenlampen 
aan het plafond zijn een knipoog naar de medische 
context. Overal zijn inbouwkasten op maat gemaakt, 
waardoor de praktijk letterlijk is opgeruimd. “Het was 
een kwestie van opruimen in de breedste zin van het 
woord,” vertelt architect Branko Vlamings. “De lange 
gang waaraan alle behandelkamers liggen, zat vol knel-
punten en obstakels. Door daar een heldere, lichte en zo 
hoog mogelijke gang van te maken met strak gestucte 
wanden, ervaar je de weg naar de behandelkamer als 
veel aangenamer.” 

Kunstzinnige stippellijn
Anne van Abkoude, de beeldend kunstenaar van VASD, 
gaf de witte gang een bijzonder accent met een opval-
lende en toch subtiele wandschildering. Mooi afgeron-
de vormen in een palet van tertiaire kleuren trekken 
een kunstzinnige ‘stippellijn’ over de hele lengte van de 
gang. “Iedereen kan er wel een van zijn lievelingskleu-
ren in vinden. Dat werkt geruststellend en geeft de gang 
karakter.” Het vormenspel sluit aan bij de nieuwe huis-
stijl van de praktijk, die gemaakt werd door grafisch 

vormgever Annelies Frölke. De combinatie van bouw-
kundige ingrepen, meubels, kleuren, kunst en grafische 
vormgeving zorgt voor een heel nieuwe sfeer. Van Ab-
koude: “Eerst zag je niet goed dat dit een artsen- en 
fysiotherapiepraktijk was. De nieuwe uitstraling is veel 
helderder.”

De Grote Rivieren is de derde artsenpraktijk die door 
VASD werd aangepakt. Een daarvan, een praktijk in een 
rijksmonument in Den Haag, werd opgenomen in het 
recent verschenen boek ‘Doctors Practices’ van Michel-
le Galindo. Daarnaast verbouwde VASD eerder ook 
twee verloskundigenpraktijken en een tandartspraktijk. 
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zichtlijnen en een 
warme aankleding 
laten de praktijk 

weer ademen’


