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Voorwoord

Graag willen wij u met deze brochure inkijk geven in het bouwproces en de werking van Medisch 
Thuis en ook van de gepassioneerde opdrachtgevers van dit uitzonderlijk boeiend project. Met 
heel veel plezier hebben we dit project mee ondersteund van begin tot einde. Bouwen is altijd een 
beetje avontuur. Hier was het avontuur uitermate interessant en zijn we samen met de opdracht-
gevers terecht fier op het resultaat.
Veel meer dan het gebouw op zich hebben dr. Caroline Vanwelden en dr. An Weerts met hun 
team een sterke en toekomstgerichte visie rond eerstelijnszorg ontwikkeld met de patiënt 
als middelpunt. Hun niet aflatende zoektocht voor verbetering van de eerstelijnszorg 
leidde tot verregaand onderzoek, met bezoeken aan multidisciplinaire praktijken in  
België, Nederland, Denemarken en Noorwegen ter voorbereiding van hun bouwplannen. 
Het resultaat is een fascinerend gebouw met inclusieve interieurarchitectuur waarbij de  
gebruikers centraal staan.
Ontwerpbureau Alinea vertaalde de visie van de opdrachtgevers tot een sterk architectonisch 
geheel. Daglicht werd maximaal benut om het aangename interieurgevoel bij zorgverstrekkers 
en patiënten te benadrukken. De hellende plafonds zorgen voor extra dynamiek en ruimtebele-
ving. De kleur- en materiaalkeuze benadrukken een warm thuis gevoel waar iedereen van harte 
welkom is. Verfijnde details leiden tot een sober en rustgevend geheel en maken het gebouw 
onderhoudsvriendelijk.
Er is bijzonder veel zorg besteed aan het werkcomfort en in het bijzonder aan rust, privacy en 
veiligheid van alle betrokkenen. Het ganse gebouw is voorzien van akoestisch absorberende pla-
fonds wat de privacy en de rust ten goede komt. Verschillende afgebakende zones zorgen voor 
de nodige beveiliging en laat toe dat bepaalde delen van het gebouw ook buiten de werkuren 
kunnen benut worden voor aanverwante activiteiten.
Veel meer dan enkel als interieurontwerpbureau hebben we in deze opdracht gewerkt als bouw-
dirigent waarbij we alle spelers hebben samengebracht en doorheen het volledige bouwproces 
hebben gedirigeerd met als resultaat een harmonisch geheel.

Leo Aerts - Alinea
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Historiek van de praktijk

Dr. Caroline Vanwelden bouwde in 2002 een praktijkgebouw 
met drie praktijkruimtes en wachtruimte op het gelijkvloers 
en een appartement op de verdieping, gelegen in de Meerlaar-
straat in Laakdal (Klein Vorst). De eerste huisarts in opleiding, 
dr. An Weerts is na haar stage geassocieerd als arts. Vrij snel 
groeide de praktijk uit tot een team van geassocieerde vaste 
artsen en verpleegkundigen.
In 2016 bestond het team uit 6 artsen, drie parttime verpleeg-
kundigen en een zevental paramedici, en werd het apparte-
ment op de 1e verdieping mee gebruikt als praktijkruimte. Om 
verdere groei mogelijk te maken werd er uitgekeken naar uit-
breiding van het gebouw. Op korte termijn werd er gestreefd 
naar een zorgteam met 5 artsen en 3 artsen in opleiding, 4 
verpleegkundigen, een 12 tal paramedici waaronder psycho-
logen, hypnotherapeuten, orthopedagogen, podologen, kine-
sisten, vroedvrouwen, logopedisten, diëtisten en coaches. Na 
een grondige externe analyse van de bestaande infrastructuur 
bleek al snel dat een uitbreiding op deze plaats niet ver-
enigbaar was met de gedroomde praktijk en het uitgebreide 
team van medewerkers. Er werd uitgekeken naar een ruimer  
perceel met een centrale ligging tussen de twee woonkernen 
van Laakdal (Groot Vorst en Vorst Meerlaar).
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Op verkenning en onderzoek bij collega’s 
in binnen- en buitenland

Binnen de praktijk was er een duidelijk streven naar meer kwaliteit binnen de eerstelijnszorg. Er 
werd beslist om de werking van de groeiende multidisciplinaire praktijk grondig te bestuderen 
vooraleer te starten met de plannen voor een nieuw gebouw.
Verschillende praktijken werden bezocht om de werking van bestaande multidisciplinaire prak-
tijken te toetsen aan de persoonlijke visie op eerstelijnszorg en de vooropgestelde werking. Bij 
deze ontmoetingen werd er veel praktische info verzameld, uitgewisseld en geïmplementeerd. 
Niet enkel de architectuur maar vooral het functioneren binnen een multidisciplinair team van 
artsen, verpleegkundigen en paramedici werd bestudeerd en vertaald naar een duidelijk orga-
nigram. In dit onderzoek werden ook duidelijke verschillen vastgesteld in het buitenland omwille 
van de verschillen in organisatie van de gezondheidszorg door de verschillende overheden. Alle 
bruikbare elementen werden waar mogelijk meegenomen in de werking in de nieuwe praktijk-
ruimte en vertaald naar de noden op ruimtelijk en bouwtechnisch vlak. 
De buitenlandse groepspraktijken waren aangenaam verrast door de gepassioneerde artsen. De 
Deense delegatie heeft vrij snel nadien ook een tegenbezoek gebracht aan de praktijk in Laakdal 
en was uitermate positief over de teamgeest in de praktijk.

BEZOCHTE PRAKTIJKEN: 

 N8R + PRAKTIJK  Retie BE
 MC TERNAT Ternat BE
 SGE STRATUM Stratum NL
 SKODSTRUP LAEGEPRAKSIS  Skodstrup DK
 BOGERUD LEGESENTER Oslo NO
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Persoonlijke visie 
op eerstelijnszorg

De toenemende zorgbehoefte van vele, vooral oudere en chro-
nische patiënten, maar ook de noodzaak tot ondersteuning 
van patiënten die het moeilijk krijgen in onze individua-
listische, complexe, veeleisende maatschappij, vergt heel 
wat inspanningen van ons huisartsen om al deze noden te 
ledigen en te behandelen op een menselijke, efficiënte en 
“ecologische” manier, waarbij “patiënt empowerment” de 
leidraad is in onze benaderingswijze.
Ook is het noodzakelijk om, door samen te werken, een hoge 
graad van kennis en knowhow te bekomen om de com-
plexiteit van de zorg aan te kunnen en de hoogst mogelijke 
kwaliteit te kunnen bieden binnen de basisgezondheidszorg, 
als doorverwijzer naar de tweede en derde lijn van de ge-
zondheidszorg.
Motiveren van patiënten, meer intensief begeleiden naar een 
goede lifestyle, therapietrouw bekomen, preventief optreden 
is geen taak meer van de huisarts alleen door de overvloed 
en de toenemende problematiek.
Verder is het belangrijk, om bij het aanbieden van een hulp 
parcours, op een evenwaardige manier met de patiënt een 
relatie op te bouwen, waarbij vanuit verschillende hoeken 
ondersteuning kan worden geboden zodat de patiënt kan 

groeien en sterker staat in de toekomst, en niet te snel af-
haakt bij het opstarten van een therapie. Daarom kunnen 
verschillende hulpverleners beter gecentreerd worden rond 
patiënten met een bepaalde pathologie bv burn-out, of zelfs 
rond een individuele patiënt indien nodig.
Wij willen daarom een praktijk oprichten waardoor wij als 
artsen heel sterk ondersteunend met elkaar kunnen samen-
werken zowel naar kwaliteitsvol handelen toe, naar bijscho-
ling, naar intervisie, naar eigen privéleven en – grenzen, 
ondersteund door een equipe van secretaresses en ver-
pleegsters die een basistaak hebben naar ondersteuning toe 
van een goede opvolging binnen de eerstelijnszorg.
Ook willen wij een praktijk oprichten waar huisartsen intensief  
samenwerken met andere hulpverleners zoals  diabetes 
educator, diëtist , coach, psycholoog, pedicure, podoloog, 
kinesist , bewegingscoach, orthopedagoog, logopedist , 
hypnotherapeut, vroedvrouw, enz. zodat we heel intensief 
zorgtrajecten kunnen opstellen of rond een patiënt kunnen 
samenwerken via overleg.
Wij vinden het ook belangrijk onze patiënten opnieuw te 
“aarden”, met de natuur in contact te brengen, creativiteit 
bevorderen, sociale contacten in de reële omgeving stimule-
ren, doelen ontwikkelen.
Wij hopen dan ook dat patiënten zich in de eerste plaats bij 
ons “thuis” voelen, vertrouwensvol kunnen zijn naar de 
medische begeleiding die ze bij ons krijgen, maar ook kun-
nen groeien en sterker staan in hun dagelijkse omgeving, 
wat zich ook vertaalt in hun contacten met kinderen, familie, 
vrienden, collega’s zodat hun groei zich verspreidt als kleine 
inktvlekken op een vloeipapier.
Rust, gemoedelijkheid, efficiëntie, veiligheid zijn gevoelens 
die wij graag weerspiegeld zien in de uitstraling van onze 
praktijk.
Met actieve hoop willen wij werken aan een krachtiger ma-
ken van de patiënt zelf en door kruisbestuiving tussen de 
hulpverleners willen wij de efficiëntie verbeteren zodat op 
een verantwoorde manier gebruik wordt gemaakt van de 
middelen voorzien in ons gezondheidssysteem. Voor deze 
visie willen wij gaan.

Caroline Vanwelden & An Weerts 2016
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Keuze bouwperceel

Gezien de multidisciplinaire praktijk patiënten aantrekt vanuit alle deelgemeenten van Laak-
dal was een centrale ligging en een vlotte bereikbaarheid wenselijk. Met de schaalvergroting 
moest het perceel voldoende groot zijn, wat niet evident was. Al snel viel de aandacht op een 
gebouw (bedoeld als superette) dat al 15 jaar onafgewerkt en ongebruikt stond te verkomme-
ren. Er werd contact opgenomen met de buitenlandse eigenaars en onderhandeld over een 
mogelijke aankoop. Ondertussen werd ook de gemeente gecontacteerd met de vraag of er een 
gebouw voor eerstelijnszorg kon gebouwd worden op dit perceel. De ligging van het perceel 
aan een rond punt van twee grote hoofdwegen, centraal tussen Groot Vorst en Vorst Meerlaar 
is ideaal. De bestaande bushaltes liggen op amper 100m en deze ligging is ook vlot en veilig 
bereikbaar te voet, met de fiets of met de auto. De keuze bleek volledig te voldoen aan alle 
vooropgestelde eisen en de aankoop werd gerealiseerd.

Kwaliteitsvolle eerstelijnszorg focust op 

voorkomen in plaats van op genezen
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PUBLIEKE ZONE / RUMOERIGE ZONE
 inkomsas – met optie digitaal aanmelden
 inkom met front office 
 wachtruimte opgesplitst in verschillende zones
 WC – ook toegankelijk voor andersvaliden  
 kinéruimte / medische fitness met aparte  
 behandelingsruimte

AFGESCHERMDE ZONE ARTSEN / STILLE ZONE
 back office – werkruimte voor 3 personen
 2x verpleegruimte 
 laboruimte 
 8x artsenkabinet 
 WC – ook toegankelijk voor andersvaliden  
  

AFGESCHERMDE ZONE PARAMEDICI / STILLE ZONE
 podoloog / pedicure – lange ruimte voor loopevaluatie 
 vergaderruimte voor multidisciplinair team rond   
 patiënt, groepstherapie   
 ruimte voor vroedvrouw, logopedist
 ruimte voor diëtiste, diabetes educator, voedselallergie
 ruimte voor coaches, psycholoog, sexuoloog,  
 kinderpsycholoog
 WC – ook toegankelijk voor andersvaliden  
  
 
AFGESCHERMDE SECUNDAIRE RUIMTES / STILLE ZONE
 dienstingang voor artsen, personeel
 overlegruimte met kichenette / ontvangstruimte  
 vertegenwoordigers   
 ruimte onderhoud / poetsgerief + wasmachine /  
 droogkast ruimte medische voorraad   
 slaapruimte voor dokter van wacht,  
 incl doucheruimte    
 WC 
  
AFGESCHERMDE RUIMTE, LANGS BUITEN BEREIKBAAR
 sortering en stockeren afval    
 fietsenberging voor 6 fietsen 

ARCHITECTURALE EIGENSCHAPPEN,  
IN VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID
 functioneel
 duurzaam en energiebewust (BEN)
 onderhoudsvriendelijk / huiselijk – warme uitstraling /  
 esthetisch

ARCHITECTURALE VEREISTEN
 rustgevende ruimtes die sereniteit uitstralen
 akoestiek (privacy) – elke ruimte in afgeschermde zone  
 geluidsdicht
 veel daglicht – visueel contact met de natuur waar  
 mogelijk, met respect voor de privacy van de patiënt
 creatief en origineel materiaalgebruik
 alle artsenkabinetten op gelijkvloers niveau, 
 toegankelijk voor andersvaliden

BIJZONDERE ARCHITECTURALE VEREISTEN
 in het ontwerp rekening houden met een mogelijke  
 uitbreiding (in een latere fase) voor bijkomende 
 dokterskabinetten en ruimtes voor paramedici 
 (oa orthodont, tandarts, parodontoloog, opticien,  
 audioloog 
 kindercrèche, . . .) mogelijk uitbreidingsvolume (400 m2)  
 in concept al aan te geven

TECHNISCHE VEREISTEN
 B.E.N. – zo veel mogelijk in staat om (onafhankelijk)  
 eigen energiebehoeften te dekken
 energiezuinig
 aanpasbaar bouwen (minimum draagmuren –  
 flexibele indeling)

PRAKTISCHE VEREISTEN
 gebouw inplanten zodat een vlotte en veilige toegang  
 tot de  parking gegarandeerd is 
 parkeergelegenheid voor 60 auto’s (incl. 15 gereser- 
 veerde parkeerplaatsen voor dokters en paramedici)
 fietsenstalling voor  15 fietsen
 fietsenberging voor  6 fietsen (personeel)
 oplaadpunten voor elektrische auto’s / elektrische  
 fietsen 

Programma van eisen  
voor nieuwbouw
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Organigram (visualisatie bouwprogramma)
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Externe begeleiding  
en ondersteuning

Om het gewenste resultaat te bekomen van architectuur en functionaliteit, gekoppeld aan 
duurzaamheid en comfort bleek al snel dat binnen de praktijk vooral de nodige tijd en ook de 
kennis ontbrak om dit zelf te organiseren en nauwgezet op te volgen. Alinea interieurarchitec-
ten die ook de eerste praktijk mee vorm gegeven had werd gevraagd om hen te begeleiden bij 
alle facetten van het bouwproces, van idee tot realisatie.
Alinea staat voor veel meer dan enkel interieurarchitectuur en heeft in deze opdracht een vol-
ledige trajectbegeleiding uitgevoerd zodat de opdrachtgevers zich maximaal konden focussen 
op hun kerntaak van huisartsgeneeskunde. Alinea vertaalde de visie en de wensen van de 
opdrachtgevers naar een organigram en in een werkbaar basisdocument dat de architectuur-
opdracht verwoordde. Met deze bundel werden verschillende architectenbureaus aangespro-
ken om een concept uit te werken. Hierdoor werden de opdrachtgevers meerdere concepten, 
inzichten en mogelijkheden van het perceel aangereikt.
Alinea begeleidde de opdrachtgevers bij de keuze en de samenstelling van het bouwteam met 
architect, ingenieurs stabiliteit, technieken en akoestiek, en de verdere opvolging en sturing 
van het architectuur ontwerp. Alinea vertaalde de visie op eerstelijnszorg naar een interieur-
ontwerp dat geïntegreerd werd in het architectuurconcept.
Alinea was verantwoordelijk voor de integratie van de technieken, de interieurafwerking en 
uitwerking technische details, budgetbewaking, werfopvolging voor de opdrachtgevers en  
nazicht van de rekeningen. Samengevat, de opdrachtgevers werden maximaal ontzorgd tijdens 
het volledige bouwproces en begeleid bij de beslissende keuzes.
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Selectie architectenbureau 
en samenstelling bouwteam

Verschillende architectenbureaus werden gecontacteerd om op basis van het opgemaakte ba-
sisdocument met het programma van eisen en gegevens van het perceel een voorstel uit te 
werken. Van de ingediende concepten werd het ontwerp geselecteerd dat het best aansloot bij 
de wensen van de opdrachtgevers en hun visie op eerstelijnszorg. Met advies en begeleiding 
van Alinea werd het bouwteam aangevuld met de verschillende disciplines, nodig om dit  
project tot een coherent geheel te maken:

 - ingenieur stabiliteit
 - ingenieur technieken
 - ingenieur akoestiek
 - interieur ontwerpbureau
 - tuin- en landschapsarchitect
 - veiligheidscoördinatie
 - EPB verslaggeving

De opdrachtgevers werden door Alinea geadviseerd en bijgestaan bij alle tussentijdse evaluaties van 
het ontwerpproces en bij de integratie van de verschillende disciplines in het geheel van het project.
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Concept ontwerp en situering op het perceel

De organisatie van het ontwerp is gegroeid vanuit het organigram dat de opdrachtgevers i.s.m. 
Alinea hadden opgesteld. De architecturale vormgeving van het concept is een afspiegeling 
van landelijke gebouwen in de omgeving en vertaald naar een concept met een eigentijdse 
uitstraling. De twee bouwvolumes die gekoppeld worden door een tussenzone zijn evenwijdig 
ingepland met de perceelsgrens vooraan en achteraan. Hierdoor ontstaat een dynamisch  
perspectief in de tussenzone.
Het gebouw is zodanig ingepland dat vooraan voldoende ruimte overblijft voor een ruime parking 
en dat de zijkant rechts ruimte laat voor een eventuele uitbreiding in de toekomst. Er werd maxi-
maal rekening gehouden met de oriëntatie en zonlichttoetreding waardoor energiekosten voor 
verwarming en koeling beperkt blijven.
Het voorste volume omvat het transparante inkomsas met balie en wachtzone, ontvangstruimtes 
voor paramedici aan de rechterzijde en links de kiné ruimte. Aan de achterzijde van de wacht-
zone bevinden zich 4 kabinetten voor verplegend personeel.
Het achterste volume omvat 8 artsenkabinetten en laboruimte met rechts nog een keuken/
eetruime/overlegruimte en links ruimte voor podoloog en medische pedicure en uiterst links 
een multifunctionele ruimte voor o.a. yoga, muziektherapie en pilates.
Centraal in de tussenzone is de backoffice en secretariaat die overzicht houden over alle kabi-
netten en verpleegruimtes, vergaderruimte, de balie en wachtruimte. Deze tussenzone wordt 
ook gebruikt als informele overlegruimte tussen de verschillende medewerkers.
De kelder bevat het archief, de technische ruimte en is opslagruimte voor medische voorraad.
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Ruwbouw

De ruwbouw is eenvoudig op te splitsen in twee constructietechnieken. Alle ondergrondse 
werken, kelder en kruipruimte zijn uitgevoerd in ter plaatse gestort beton en prefab beton-
nen welfsels zijn gebruikt voor de vloerplaten. De bovengrondse constructie is uitgevoerd in 
houtskeletbouw. De voordelen van deze houtskeletbouw voor deze toepassing zijn veelvuldig:

 - snelle montage op de werf en daardoor minder weersafhankelijk
 - gebouw is gemakkelijk luchtdicht te maken 
  (minder warmte verliezen)
 - geen koudebruggen of complexe bouwknopen
 - beperkt aantal dragende binnenmuren (flexibele en aanpasbare  
  binnen indeling in functie van mogelijk wijzigende behoefte)
 - goed geïsoleerde buitenschil

  17 cm vloerisolatie Star Beads low lambda
  19 cm wandisolatie cellulose
  30 cm dakisolatie cellulose in het hellend dak
  35 cm dakisolatie cellulose in het plat dak + 6 cm 
  Eurothane isolatie
  aluminium ramen met hoog rendementsglas

Aan de buitenzijde zijn alle muren en dakhellingen afgewerkt in geanodiseerd aluminium 
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Integratie technieken

Alle technieken zijn geselecteerd op basis van functionaliteit, 
gebruiksvriendelijkheid, energie efficiëntie, hernieuwbare 
energie en duurzaamheid. Er is gekozen voor systemen met 
een minimaal onderhoud en maximaal comfort, individueel 
regelbaar per ruimte. Alle technieken zijn maximaal geïnte-
greerd in het interieur en niet altijd zichtbaar aanwezig.

HVAC
De verwarming, ventilatie en koeling zijn gebundeld in een 
systeem dat individueel regelbaar is per ruimte door de ge-
bruiker in functie van de activiteit.

 - warmtepomp met diepteboring voor de productie van  
  verwarming en koeling
 - luchtgroep voor de ventilatie van alle ruimtes met  
  warmterecuperatie 
 - ventilo toestellen per ruimte die de verwarming,  
  koeling en ventilatie combineren en de ruimte op een  
  individueel gewenste wijze conditioneren

SANITAIR
Om verspilling van water te beperken tot een minimum zijn 
alle lavabokranen in de onderzoeksruimtes en toiletten uit-
gerust met een elektronische sturing waardoor er niet meer 
water gebruikt wordt dan nodig. Bijkomend voordeel is dat 
het risico op besmetting beperkt wordt omdat de kraan niet 
aangeraakt wordt tijdens het gebruik. Alle toiletten worden 
gespoeld met regenwater. Het regenwater van de daken 
wordt opgevangen in putten met een totale capaciteit van 
35.000l. De overloop van deze putten mondt uit in een wadi  
waardoor het overtollige water in de bodem opgenomen wordt. 

ELEKTRICITEIT EN VERLICHTING
Zonnepanelen op het dak zorgen mee voor de elektriciteits-
voorziening en de elektriciteitsproductie wordt maximaal 
benut voor de elektriciteitsbehoefte voor warmtepomp en de 
verlichting. De bekabeling is voorzien om op korte termijn 
ook laadpalen te kunnen installeren op de parking voor het 
opladen van elektrische auto’s.
Alle verlichtingsbronnen zijn LED met een warm witte licht-
kleur (3000k) en een goede kleurweergave (CRI 90) en een 
hoge lichtopbrengst per watt. De lichtarmaturen zijn speciaal 
voor dit project ontworpen om maximaal te kunnen integre-
ren in de interieurafwerking. Alle verlichting wordt aange-
stuurd via aanwezigheidsmelders zodat er geen onnodig licht 
brandt in ruimtes waar niemand aanwezig is.

BEVEILIGING EN ALARM
Om een goede werking binnen het gebouw te garanderen 
zijn verschillende zones afgebakend met een toegangscon-
trole. Hierdoor wordt het risico op ongewenst bezoek en 
agressie beperkt en wordt een veilige werkomgeving gecre-
eerd. Iedere toegangscontrole buiten en binnen werkt met 
een systeem van vingerscan waardoor de toegang beperkt 
is tot personen met een toelating.
De alarminstallatie kan ingeschakeld worden per zone in het 
gebouw waardoor de beveiliging stapsgewijs kan ingescha-
keld worden. Bepaalde ruimtes kunnen hierdoor ook buiten 
de normale werking benut worden door buitenstaanders 
voor aanverwante activiteiten.
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Interieurafwerking en akoestiek

Het interieurconcept van Alinea werd al vanaf het begin 
van het project geïntegreerd in het architectuurontwerp en  
vormen samen één geheel.
Hierbij is veel belang gehecht aan akoestiek en is dit niet los-
gekoppeld van de interieurafwerking maar wel geïntegreerd 
tot een harmonisch geheel. Bij aanvang stelden de opdracht-
gevers dat het gebouw een warm interieur zou hebben waar 
patiënten zich thuis voelen. Daarnaast was een aanpasbare 
indeling uiterst belangrijk. 90% van de binnenmuren zijn 
niet constructief nodig en kunnen ten allen tijden weggeno-
men of herschikt worden om aan de wijzigende behoeften te 
kunnen voldoen. Hierdoor worden mogelijkheden gecreëerd 
om toekomstgericht te kunnen anticiperen.
Het interieurontwerp heeft een zeer beperkt aantal materialen 
en kleuren. Er is lang gezocht naar een juiste combinatie om 
het beoogde resultaat te bekomen. De geselecteerde materia-
len, populier en aluminium zijn ook duurzaam. Populier is een 
Europese snelgroeiende houtsoort uit duurzaam bosbeheer 
in Frankrijk. Aluminium is een gemakkelijk en eindeloos 
recycleerbaar materiaal. Er werden contacten gelegd met 
leveranciers tot in het buitenland om kleur, materiaal en  
afwerking op elkaar te kunnen afstemmen en een interieur- 
afwerking te kunnen aanbieden die beantwoordde aan het 
budget.                                                                                                                                                      
De lichtgroene PU gietvloer is in alle ruimtes doorgetrokken 
en geeft een frisse toets aan het interieur. Alle muren en pla-
fonds zijn uitgevoerd in lichte populier multiplex mat vernist. 
Belijning en maatvoering van de multiplex afwerking werden 
vooraf gedetailleerd uitgetekend en op maat geproduceerd 
waardoor de plaatsing op de werf gevoelig kon vereen-
voudigd worden. De populier multiplex maakt het interieur 
uniek, zorgt voor een warme uitstraling en is onderhouds-
vriendelijk. Deze afwerking maakte het mogelijk om de  
ventilo verwarmingstoestellen haast onzichtbaar te integre-
ren in wanden en plafonds.

Details in geanodiseerd aluminium (idem de kleur van het 
buitenschrijnwerk) zorgen voor de bescherming van kwets-
bare zones in de multiplexafwerking zoals plinten, hoekbe-
scherming, grepen en interieurglasprofielen.
Alle plafonds zijn akoestisch absorberend waardoor in 
de ruimtes een zachte geluidssfeer heerst en het interieur 
rust uitstraalt. Openingen in de plafonds en lichtarmaturen 
op maat werden op elkaar afgestemd om een maximale  
interieurarchitectuurbeleving te bekomen. De belijning van 
de akoestische plafonds zorgt voor een extra dimensie. 
Ook alle binnendeuren zijn in deze multiplexafwerking  
uitgevoerd om de eenvormigheid te bewaren. Alle binnen-
deuren zijn voorzien van de nodige dichtingen om een maxi-
male geluidswering te bekomen.
De wanden met akoestische beglazing zorgen voor extra 
transparantie en daglichtspreiding zonder de privacy te  
verliezen. De verticale lamellen maken mogelijk dat iedere 
gebruiker zijn privacy en contact met buiten zelf kan bepalen.
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Goede interieurarchitectuur voegt een  

extra dimensie toe aan de combinatie van 

architectuur en functionaliteit
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Planning en werfopvolging

Een planning voor een werf opmaken is eenvoudig, de 
planning aanhouden is een andere zaak. Bij de start van 
de werkzaamheden eind 2019 was het weer niet echt  
ideaal. De overvloedige regen bemoeilijkte de toegang tot de 
bouwplaats en sommige funderingswerken werden uitge-
steld wegens het slechte weer. In de lente van 2020 werden 
de werken bemoeilijkt door een onverwachte coronacrisis. 
Een continue bijsturing van de planning in overleg met de 
uitvoerders en bouwheer heeft de vertraging in uitvoering 
kunnen beperken tot een minimum.
De werfopvolging omvat veel meer dan een regelmatig  
overleg op de werf. Met de gemaakte afspraken in het  
achterhoofd en het gewenste eindresultaat voor ogen is 
een continue evaluatie van een werf van deze omvang no-
dig. Een permanente terugkoppeling van eindresultaat naar  

bouwfase waarin gewerkt wordt is nodig om niet voor 
voldongen feiten te komen staan.
Alinea heeft in deze een strikte opvolging toegepast met 
zeer regelmatige bezoeken op de werf en overleg met de 
betrokken aannemers en uitvoerders op de werf. Technische 
details werden bijgestuurd en verbeterd, bijkomende details  
werden gemaakt ter verduidelijking, uitvoerders werden 
begeleid en geadviseerd in complexe fases van de uitvoe-
ring. Dit alles om het vooropgestelde eindresultaat zo goed  
mogelijk te kunnen benaderen binnen de overeengekomen 
termijnen. Een goede werfopvolging vraagt tijd, veel tijd, 
maar zorgt voor een vlotte communicatie met alle betrok-
kenen en een kwaliteitsvolle uitvoering. De opdrachtge-
vers werden hierbij grotendeels ontlast maar bleven toch  
betrokken door de heldere communicatie.
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Budgetbeheersing en
budgetcontrole 

Bij aanvang van het project is een budgetraming opgemaakt 
op basis van de gewenste oppervlakte en het programma 
van eisen. Alinea heeft bij de selectie van het architecten-
bureau de budgetraming van hun concept getoetst aan het 
vooropgestelde budget. Hierbij werden duidelijke richt-
lijnen meegegeven voor de verdere uitwerking van het  
ontwerp. Meermaals werd er ingegrepen in het ontwerp om  
het budget binnen de afgesproken begroting te houden. 
Prijsoffertes werden bestudeerd, details werden bijgestuurd 
en offertes herbekeken om het gebouw betaalbaar te houden. 
Om budgetredenen heeft Alinea andere denkpistes benut om 
op zoek te gaan naar de voordeligste leveranciers van de  
gewenste materialen. Hiermee werden de betrokken aanne-
mers ondersteund en de opdrachtgevers een prijsgunstige  
offerte aangeboden. Uiteindelijk is er een gebouw gerealiseerd 
met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. De budgetcon-
trole werd in iedere fase van het bouwproces meegenomen en 
permanent geëvalueerd.

Werking van de praktijk

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
De multidisciplinaire eerstelijnszorg is ruim 15 jaar geleden 
gegroeid vanuit de visie van de huisartsen binnen de 
groepspraktijk Meerlaar en de bewustwording om kwa-
liteitsvolle zorg aan te bieden. In het eerstelijnscentrum  
werken huisartsen, verpleegkundigen en paramedici samen en  
begeleiden de patiënt in het zorgtraject, afhankelijk van 
de noden en behoeften. Deze holistische benadering  
verbetert de kwalitatieve zorgverstrekking, maakt een betere  
communicatie en efficiënte samenwerking mogelijk en 
stelt de patiënt centraal. De verschillende ‘verticale’ dos-
siers van de verschillende zorgverstrekkers rond de patiënt 
worden gekoppeld tot één horizontaal dossier waardoor 
communicatie en samenwerking met tweede en derde lijn  
vergemakkelijkt wordt en een verlies aan info en tijd beperkt 
blijft. Er wordt ingezet op toegankelijkheid en efficiëntie om  
patiënten een betere begeleiding te bieden waarbij drem-
pels zo veel mogelijk weggewerkt worden. Hierbij kunnen  
lange wachttijden gereduceerd worden, de versnippering van 
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informatie opgevangen worden en de communicatie tussen 
zorgverleners rond en met de patiënt geoptimaliseerd  
worden. In de nabije toekomst wordt een duurzaam samen-
werkingsverband tussen de zorgverstrekkers gestart waarbij 
de betrokkenheid van alle zorgverstrekkers versterkt wordt.
Ook worden multidisciplinaire zorgtrajecten in groep uit-
gewerkt die een bijkomend therapeutisch effect beogen en 
die financieel drempelverlagend zijn. Hetzelfde geldt voor 
de sportmedische begeleiding van groepen patiënten met  
gelijkaardige problematieken in de medische fitness.

PARAMEDICI
De multidisciplinaire praktijk is volop in groei waar veel 
paramedici samenwerken. Psychotherapeuten, (klinisch) 
psychologen, orthopedagogische hulpverleners(onder wie 
er velen gezinsondersteunend werken), een medisch hypno-
therapeute, een relatietherapeut, een systeemtherapeut, een 
tabacologe, een diabeteseducator, een pijntherapeute, een 
diëtiste, een sexuologe en vroedvrouw en diverse coaches 
(lifecoach, loopbaancoach, gezins- en kindercoach) zijn er 
nu actief. Daarnaast kan je ook terecht bij de podologen en 
kinesisten. Je kan er ook terecht voor yoga, pilates en dans.

HUISARTSEN
De huisartsen werken met verpleegkundigen die veel  
taken overnemen waardoor de arts zich kan focussen op zijn 
kerntaak en zich bezig houdt met acute medische problemen 
waarvoor de patiënt komt. Artsen werken in een systeem van 
dubbel kabinetten waarbij de patiënt eerst langsgaat bij de 
verpleegkundige die een aantal parameters bepaalt, nakijkt of 
de medicatie nog up-to-date is en of er nog onderzoeken op 
de planning staan. De verpleegkundigen voeren bloedafnames 
en inspuitingen uit als ook preventieconsult en diabetesopvol-
ging. Afhankelijk van de handeling hoeft de patiënt bij zijn  
bezoek niet noodzakelijk een arts te zien. Door verpleeg-
kundige zorg te voorzien kan zelfs in de thuissituatie snel en  
adequaat gereageerd worden als zich veranderingen voor-
doen. Zorgkundigen nemen thuisverpleegkundige taken op 
binnen hun domein. Zorgkundigen en verpleegkundigen 
briefen de artsen dagelijks over onregelmatigheden in de 
thuissituatie waardoor er snel kan gehandeld worden. Deze 
werkwijze is een opmerkelijke kwaliteitsverbetering binnen 
de eerstelijnszorg.

FORFAITAIR BETALINGSSYSTEEM
De artsen van Medisch Thuis werken met het forfaitair be-
talingssysteem. In een medisch huis of forfaitaire praktijk 
wordt aan de groep zorgverstrekkers een vast bedrag per  
ingeschreven patiënt uitbetaald, ongeacht het aantal presta-
ties voor die patiënt. Dit vast (forfaitair) bedrag wordt uitbe-
taald door de mutualiteiten waar de patiënten zijn aangesloten. 
Werken met het forfaitair betalingssysteem is mogelijk voor 
huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten.
Met dit maandelijkse budget voorziet de praktijk alle eerste-
lijnszorg voor haar patiënten. Dit houdt bijvoorbeeld in de 
loonkosten van de artsen en eventuele verpleegkundigen, de 
secretaresse, de poetsdienst, de manager. Ook de onkosten die 
betrekking hebben op het gebouw worden met dit maande-
lijks budget betaald.
De artsen kunnen enkel nog in een forfaitair systeem  
werken en kunnen geen consultaties meer aanrekenen tenzij 
op wachtdiensten of aan patiënten die niet ingeschreven zijn 
in de praktijk. De vergoeding van een arts kan zelf bepaald 
worden in de vorm van een uurloon. Hierdoor kunnen artsen 
ook vergoed worden voor management taken en administra-
tief werk (in tegenstelling tot prestatiegeneeskunde).
Verpleegkundigen in de praktijk werken in loondienst en  
kunnen niet langer als zelfstandig thuisverpleegkundige wer-
ken, noch tewerkgesteld worden in een rusthuis of zieken-
huis. Hetzelfde geldt voor zorgkundigen. Als de praktijk ook  
verpleegkundige zorg voorziet, betalen zij ook de kosten terug 
van externe thuisverpleegkundigen die bij hun ingeschreven 
patiënten komen. In deze praktijk is ervoor gekozen om de 
thuisverpleegkundige zorg zelf uit te voeren.
Het forfaitair werken is een uitgelezen kans om aan taakde-
legatie te doen waardoor efficiënter gewerkt kan worden en 
waarin waardering is voor ieders talenten en competenties. 
Secretariaatsmedewerkers hebben een zeer cruciale rol in 
deze zorgcontinuïteit. Zij maken afspraken met de tweede lijn 
en geven dit door aan de patiënt, leggen verwijsbrieven klaar, 
scannen verslagen in etc. Zij zorgen er bij de inschrijving voor 
dat alle administratieve gegevens correct in het dossier staan 
zodat toekomstige communicatie vlot verloopt.
Praktisch gezien houdt het forfaitair betalingssysteem voor de 
patiënt in dat die zich inschrijft in het medisch huis en vanaf 
dan niet meer moet betalen voor consultaties en huisbezoeken, 
wat een zeer laagdrempelige zorg garandeert. Wel moet de 
patiënt aangesloten zijn bij een ziekenfonds. De patiënt laat 
zich gemakkelijker overtuigen om op regelmatige basis terug 
te komen en zijn gezondheid preventief op te volgen.
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Nawoord van Medisch Thuis

Ons verhaal is te mooi om niet te delen met onze collega’s van de eerstelijnszorg. Samen met 
dr. Caroline Vanwelden hebben we stap voor stap gewerkt aan de ontwikkeling van een multi-
disciplinaire praktijk, die klaar is voor de uitdagingen van de gezondheidszorg in de toekomst. 
Het Medisch Thuis team functioneert hierdoor veel efficiënter en onze patiënten ontvangen 
een meer gerichte en kwalitatieve eerstelijnszorg. Onze visie is perfect vertaald naar de ruim-
telijkheid in het gebouw dankzij het advies en de begeleiding van Leo Aerts van Alinea. Hij 
kon zich perfect inleven in de werking van onze praktijk en in onze visie en hij was de juiste 
bouwdirigent. We willen onze collega’s huisartsen warm aanbevelen om stappen in dezelfde 
richting te zetten. Gewoon doen!

An Weerts – Marieke Schroven en team Medisch Thuis
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www.medisch-t-huis.be 
www.alinea.be 


