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Quality Living

Freek 

- Bouwkundig ingenieur 

- Projectleider 

- Minister van financiën  

Karen 

- Interieurarchitect 

- Praktische gedachtenlezer 

- Meer uit dan in de box 



Meer dan een bouwbedrijf

- Een werkplek vertalen naar het verlengde van 
uw zorgaanpak 

- Een extra dimensie door de inrichting van 
diverse praktijken en apotheken 

- Gebeten door dit interessante landschap 
hebben we ons de laatste jaren steeds meer 
verdiept in de specifieke noden van de 
zorgsector, met de warme steun van Domus 
Medica 

- Deze specialisatie hebben we vertaald naar de 
‘+’ van onze firma, een onderdeel van onze 
firma waar de zorgexpertise centraal staat. 

Uw praktijk is onze zorg



Wat is onze visie
en waar kunnen anderen het verschil maken

van solo- naar groepspraktijk

Paramedici

Diverse invullingen verschillende focuspunten

type patiënten

Groeimarge

Flexibiliteit



Jullie visie
Hoe staan jullie tegenover bouwen en verbouwen

1) Wat is voor jullie de volgende stap: 

- Bij voorkeur in een bestaande praktijk instappen 

- Een bestaande praktijk overnemen 

- Een nieuwe praktijk opstarten 
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4)  Wat is de grootste angst als jullie moeten bouwen/verbouwen? 

- Meerprijzen die niet onder controle zijn 

- Resultaat niet zoals gewenst 

- Het oneerlijke, negatieve stigma van ‘den bouw’ waar er niet correct en eerlijk gehandeld wordt 

- Niet overeenkomen met eventuele collega’s en hun inspraak 

- Geen, mijn praktijk zal helemaal perfect zijn 



Wat houdt het in
en hoe kun je hierop inzetten

- Voorbereiding 

- Welke doelen/verwachtingen? 

- Administratieve kant 

- Financiële impact 

- Locatie & pand 

- Casco, renovatie of toch nieuwbouw? 

- Wanneer nadelen voordelen kunnen zijn 

- Interieur & invulling 

- Voorschriften en richtlijnen 



Voorbereiding
Laat je omringen door de juiste mensen

Doel  

- Wat is je concept, verhaal 

- Waar wil je voor staan -> 10-jaren plan 

- Zijn de verwachtingen voor iedereen gelijk? zitten jullie op dezelfde lijn 

- Welke richting wil je uit met de praktijk 

- … 

Administratie 

- Is je idee wel mogelijk 

- Duidelijkheid van boekhouder & bank  

- Waar zit welke verantwoordelijkheid 

- Welke contracten zijn nodig 

- …

Financieel  

- Jullie bouwbudget is verschillend van het bouwbudget van een aannemer 

- Bouwbudgetten worden normaal exclusief btw gecommuniceerd, artsen vallen altijd onder 21% btw 

- Wij rekenen nu, richtinggevend,  naar een budget tussen €1050 - €1350 per m2 als inrichtingsbudget voor een praktijk, afhankelijk  

      van type pand en rekening houdend met de afwerkingsgraad van onze referentiepraktijk.



Locatie & pand
Hoe doe je een succesvolle aankoop?

- Nieuwbouw 

- Renovatie 

- Casco

3 Opties
- Elke optie komt met zijn eigen voor- en nadelen 

- Neem je vooropgesteld doel steeds voor ogen en ga na hoe dit pand of locatie een positieve invloed 

heeft hierin. 

- Laat je professioneel adviseren en denk verder dan isolatiediktes of de levensduur van het dak  

           —> voorschriften, parking, lichtinval, technische mogelijkheden vr ventilatie, toekomstperspectief,… 

- Jullie bouwbudget is anders dan het bouwbudget van een aannemer 

- Jullie betalen altijd 21% btw



Nieuwbouw Renovatie Casco

• Een ‘slecht’ gelegen grond kan net een 
meerwaarde zijn 
• Tuin in het noorden is een meerwaarde 

voor kabinetten achteraan 
• Daardoor kan dit soms een koopje 

opleveren, onze eisen zijn  
      anders dan de eisen van particuliere 

bouwers 
• Je kunt volledig je zin doen 

• Je bent mee met de norm (isolatie, 
technieken, ernergie,…) 
• Geen onverwachte kosten aangezien je van 

0 start 
• Alles is nieuw 

•  Charme van een gebouw 
 •   Een bepaalde locatie die zeer gewenst is 
 •   Soms veel oppervlakte voor een beperkt 

budget 
 •   De markt van geïnteresseerden is kleiner 

waardoor je  
    onderhandelingspositie sterk kan zijn 
 •   De zichtbare toestand zou vergund 

moeten zijn 

  
•   Snel (doorlooptijd kan mits fatsoenlijke 

voorbereiding binnen  
    6 maanden zijn) 
 •   Alles nieuw 
 •   Meestal centraal gelegen 
 •  Weinig verrassingen 

• Over het algemeen zeer weinig 

•Beperkte breedte waardoor je in de hoogte 
moet werken -> lift 
•Langere termijn door aanvraag vergunningen 

•Beperkt door stedenbouwkundige 
voorschriften

 • Geen voordeel naar btw, dokter is altijd 21%, 
ook bij renovatie  

 • Risico op onverwachte kosten 
 • Eventuele defecten aan het gebouw

 •   Rekening houden met anderen 
 •   Je bent beperkter door de andere eigenaars 
 •   Parkings kunnen problemen geven 
 •   Ruwbouw staat meestal vast, bv steunkolom 

voor bovenstaand  
    appartement, ventilatiekanalen, schachten 

naar kelder, …)



Interieur & invulling
voorschriften & richtlijnen

“Perfectie is een streefdoel, geen einddoel”



Een dokterspraktijk

- Algemene richtlijnen 

- Diverse ruimtes 

- Inkomzone 

- Gang 

- Wachtzone 

- Functionele back-/frontoffice 

- Labo 

- Kabinetten 

- Private zone artsen 

- Ergonomie 

- Looplijnen 

- Onderhoudsvriendelijk 

- Toegankelijkheid 



Een dokterspraktijk is zoveel meer
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-   Alarm/camera’s 

-   Akoestiek 

-   … 
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- 2 patiëntenstromen -> besmette en niet besmette personen 

- Telefonie komt meer en meer onder druk te staan doordat selectie van patiënten langs deze weg moet plaatsvinden 

- Hygiëne schakelt een niveau hoger  -> ontsmetting voor zowel arts als patiënt, beschermingsmateriaal, … . Vereisten 

die nieuw zijn binnen de HAP -> een subtiele knipoog naar een ziekenhuisomgeving 

- Duidelijke communicatie voor alle patiënten (website, sociale media, telefonisch, papieren, …)  

- Ruimte optimaliseren voor social distancing, ontsmettingsmateriaal, communicatie,… 

- Nood aan creatieve oplossingen  

- Vaste ontsmettingsunits aan toegansdeuren/sanitair, kranen met sensor, meubels zonder arm- of rugleuning 

voor minimaal risico, televisieschermen ipv tijdschriften, … ? 

Een pandemie
het vraagstuk voor praktijkinrichting

Bij geen enkel 10-jaren plan die we de laatste jaar gehoord hebben, stond een pandemie als covid19 op de focuslijst, nietemin  
voelen veel mensen dat deze situatie ons verplicht om alles te herbekijken in functie van dit nieuwe normaal. 



Bouwen & verbouwen  
 Reminders

Gebouwtechnisch 

Oriëntatie 
• Lichtinval 
• Parkeermogelijkheden 

Gebouw 
• Dakstructuur 

• Vocht 
• Mos en/of dakbegroeiing 
• Doorbuigingen 
• Isolatie 
• Aangetast hout 

• Gebouw 
• Scheuren 
• Stabiliteit 
• Isolatie 
• Bepaalde richtlijnen  

              (bv erfgoed) 
• Toeganklijkheid putten 

• Technieken 
• Hoogte plafonds 
• Roostering 
• Staat van bestaande toestand 

• Destructief onderzoek 
 

Praktijkgebonden 

Intentie 
• Uitbreiding in de toekomst 
• Specifieke meerwaardes 
• Externe activiteiten betrekken 

• bv lezing 

Mogelijkheden 
• # personen 
• Type praktijk 

• Solo 
• Groepspraktijk 
• WGA 
• … 

• Huisstijl 
• Website 
• Communicatie 
• Doortrekken in interieur 
• …. 

• Functies van de ruimte definiëren 
• Bepaalde paramedici 
• Bloedonderzoek 
• … 

• Hoe omgaan met HAIO? 
• EMD 

(Bouw)grond 
• Ligging 
• Oppervlakte 
• Stendenbouwkundige voorschriften 
• Parkeergelegenheid 

Administratief 
• Richtlijnen erfgoed 
• Eventuele bestemmingswijziging 
• Bouwovertredingen 
• Mogelijkheid tot uitbreiding 

Financieel 
• Kostprijs 
• Raming bijkomende kosten 
• Mogelijkheden klant 
• Investering vs inkomsten 
• Mogelijkheden pand 

• # kabinetten 
• studio 
• uitbreidingsmogelijkheden 
• ref “Praktijkgebonden”

Haalbaarheid 
• Budget 

• Eigen budget beschikbaar 
• Investering van buitenaf 
• Leningen 

• Begeleiding / knowhow 
• Boekhouder 

• type vennootschap 
• basis van de samenwerking 

• Immo 
• Verhuur 
• Verkoop 
• Functiewijziging op langere  

              termijn 

Interesse in dit document?  
Mail ons en we sturen het door 
info@qualityliving.be



Bedankt voor het luisteren
nieuwsgierig naar jullie vragen


