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Buitenruimte praktijk
De breedte van het toegangspad naar de praktijk, is met meer dan 2 meter ruim te
noemen. Het pad is ook vlak en veilig.
De drempel van de toegangsdeur is buiten afgevlakt, dus gebruiksvriendelijk voor
patiënten met een rollator, rolstoel e.d. Als men weer naar buiten gaat is er wel een
drempelhoogte van 2 cm.
De breedte van de vrije toegangsdeur is 96 cm.
Voor de deur is een draaicirkel van 150 cm mogelijk.
De voordeur is duidelijk zichtbaar. Dat komt vooral doordat deze een contrasterende
kleur heeft t.o.v. het overige houtwerk. Dat is met name voor mensen die slecht zien
van belang.
Een deurbel ontbreekt. De toegangsdeur is te openen ( ook vanuit een rolstoel) door
middel van een drukknop, die de deur automatisch opent. Er is ook een ‘deurknop’ in
de hal, waardoor men de wachtruimte zonder problemen binnen kan komen.
Compliment voor de aanwezigheid van deze voorziening.
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
bedraagt ongeveer 3 meter.
De vloer van hal is vlak en niet glad.
De balie is goed zichtbaar. De bereikbaarheid voor mensen in een rolstoel kan
ruimer. De aanwezige stoelen beperken de ruimte voor rolstoelers bij het aanmelden.

De ruimte tussen de rechterkant van de balie en de tussenwand is voor een
rolstoelgebruiker smal.
De balie is niet deels verlaagd t.b.v. de rolstoeler.
Voorzieningen
Er is geen verbrede parkeerplaats voor invaliden aanwezig. Dat is ook niet
noodzakelijk omdat er maar liefst voor 17 personenauto’s parkeerruimte is.
Er is een invaliden toilet aanwezig (2,15 x 2,15 m.) en zelfs een rolstoel.

Wachtruimte
De wachtruimte is goed verlicht.

Alleen vooraan is in de ruimte een draaicirkel van 120 cm aanwezig
Daar is ook ruimte voor het parkeren van een rolstoel/rollator.
Er zijn voldoende zitplaatsen aanwezig.
Wel zijn er verplaatsbare afscheidings-wanden geplaatst, waardoor de
verkeersruimte naar spreekkamer 5a veel te smal is. De wanden hebben ook
onderaan steunen die uitsteken. Daardoor is er gevaar van struikelen. voor
slechtzienden mogelijk.
Spreekkamer
De toegang naar de spreekkamers is vlak; er zijn geen drempels.
De breedte van de deuropening is met 86 cm krap. Een deur in een publieksgebouw
dient minimaal > 90 cm. te zijn.

Slotconclusie
De huisartsenpraktijk biedt een goede mogelijkheid tot parkeren van een auto. De
entree verdient een compliment. In de binnenruimte geven de scheidingswanden en
het grote aantal zitplaatsen een benauwd gevoel. De uitstekende pootjes van de
wanden zijn struikelpunten.

