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Buitenruimte praktijk
Het toegangspad naar de praktijkruimte is erg ruim. Maar door het parkeren van
auto’s is het onoverzichtelijk. De bestrating
is van asfalt en door meerdere kleuren
geeft het een slordig geheel, doch is
voldoende vlak. De praktijkentree is door
bovengenoemde oorzaken niet voldoende
zichtbaar. De ruime toegangsdeur ligt ook
nog eens half achter een muur en zal voor
slechtzienden niet vindbaar zijn.
De drempel van de toegangsdeur is 5 cm hoog en er zijn geen voorzieningen om de
drempel te over te rijden. Door de handbediening van de deur (die trouwens licht
bedienbaar is door het ontbreken van een deurdranger) is zelfstandig openen goed
te doen.
De voordeurbel ontbreekt. Assistentie bij het, eventueel, openen van de voordeur is
mogelijk, vanuit de balie is de voordeur goed te zien. Toch is een deurbel gewenst.
Gebruikelijke hoogte is tussen 90 en 120 cm+ stoep. Het GPG adviseert een hoogte
van 100 cm+ stoep aan te houden.
De vrije-breedte van de (dubbele) toegangsdeur is 90cm. Dit is voldoende.
Voor de deur is voldoende ruimte voor een draaicirkel van150 cm., doch er ligt een
rooster in het metselwerk, waardoor de ondergrond onvoldoende vlak is.
De voordeur is wel duidelijk zichtbaar als je het toegangspad voldoende opgelopen
bent.

Binnenkomst praktijk
Er ligt geen losse deurmat in de hal. Dat voorkomt struikelen en/of uitglijden.
Achter de deur is een draaicirkel van 150 cm aanwezig. De breedte van de hal is 2 m
De vloer van hal is vlak en niet glad.
De balie is voldoende zichtbaar zodra je de wachtruimte inkomt. De balie is op een
hoogte van 90 cm+ vloer en voor een rolstoeler te hoog. Een deels verlaagde balie
t.b.v. de rolstoeler is aan te raden.

Voorzieningen
Er is geen verbrede parkeerplaats voor invaliden aanwezig. Er is op het toegangspad
wel voldoende parkeerruimte aanwezig.
Er is een invaliden toilet aanwezig, afm. 1,4 x 1,7 m.
Wachtruimte
De wachtruimte is goed verlicht.
De deur naar de wachtruimte is voldoende breed.
De ruimte is ruim voldoende om met rolstoel e.d. een plaats aan de tafel te vinden.
Er is ook voldoende ruimte voor het parkeren van een rolstoel/rollator.
Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig.
Spreekkamer
De toegang naar de spreekkamer 1 is vlak, er is een drempel van 2 cm. en de
breedte van deur/opening is met 85 cm te smal.
De toegang naar de 2e spreekkamer, in de nieuwe aanbouw gelegen, is door de
muuropening te smal. De vloer is vlak en de breedte van de gang en deur is
voldoende.

Slotconclusie
De huisartsenpraktijk biedt voldoende mogelijkheid tot parkeren van een auto. De
entree is een aandachtspunt. Voor de binnenruimte geeft de balie en de
spreekkamertoegangen redenen voor aanleiding tot aanpassingen.

