Innovatie door inspiratie
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Het perfecte samenspel

Van idee naar schets
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Onze projecten

“Uw praktijkruimte verbouwen
of een compleet nieuwbouwproject starten?”
Wilt u uw praktijkruimte verbouwen of een compleet nieuwbouwproject starten? Wij helpen
u graag uw turn-key project te realiseren. In ‘Innovatie door inspiratie’ laten wij u kennis maken
met enkele door ons gerealiseerde projecten en tonen wij u tevens in vogelvlucht waarmee
E Dental en E Build u van dienst kunnen zijn. Ook laten wij zien hoe het samenspel tussen deze
twee bedrijven helpt om uw droomproject te realiseren.

E Dental is hét full service dental depot
met alle disciplines in huis.
E Dental bestaat bijna 20 jaar en levert alle producten en diensten op equipementniveau en
praktijkinrichting. Dat betekent concreet dat wij alles leveren voor tandartspraktijken, mondhygiënepraktijken, orthodontiepraktijken en kaakchirurgieafdelingen en -klinieken. Door de
opgebouwde kennis en ervaring en het verkrijgen van een aantal interessante dealerschappen
zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een serieuze A-leverancier van hoogwaardige, ergonomische
dentale apparatuur. Van units en stoelen tot hypermoderne digitale röntgenapparatuur, van
sensoren tot complete praktijkinrichting.

E Build: uw bouwpartner met ‘praktijkervaring’.

Van schets naar Virtual Reality
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Van Virtual Reality ...
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... Naar Reality
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Oplevering en aftersales
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Eva Niermeijer, Amsterdam

Maatwerk Meubilair
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E Build is gespecialiseerd in de (ver)bouw van praktijken voor tandheelkunde, mondhygiëne,
orthodontie en kaakchirurgie. Als regisseur van uw verbouwproject bieden wij een totaaloplossing
voor de realisatie van uw droompraktijk(ruimte). Omdat wij vakgerichte knowhow hebben als
het gaat om tandheelkundige producten en toepassingen zorgen wij voor de meest efficiënte
en kwalitatieve oplossing, van ontwerp tot oplevering.

Routing, efficiency en hygiëne
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Wij nemen u alle coördinatie en zorg uit handen. U heeft één aanspreekpunt in de algehele
bouwbegeleiding. Onze mensen kennen de dentale bouwwereld als geen ander en kunnen u
dus voorzien van het beste advies.

Daarom E Dental en E Build
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Van idee naar schets

Van schets naar Virtual Reality

“Een eerste vertaling van uw wensen in beeld”

“Levensechte beleving van uw nieuwe praktijk”

Als tandheelkundige professional heeft u vanzelfsprekend uw eigen ideeën en wensen. De adviseurs van E Dental helpen u graag om uw droompraktijk te realiseren. Deze realisatie begint
met het inventariseren van uw wensen en het zorgvuldig (digitaal) opmeten van de ruimte.
Vervolgens maken wij een eerste 2D schetsontwerp waarin onze kennis t.a.v. optimale praktijkinrichting wordt gecombineerd met uw wensen en de mogelijkheden. In dit schetsontwerp is
rekening gehouden met de ideale workflow, WIP-richtlijnen en ergonomische aspecten.

Tijdens een bezoek aan onze showroom wordt het schetsontwerp besproken en kunt u inspiratie
opdoen t.a.v. materialen en kleurgebruik. Tevens kunt u tijdens dit bezoek uw nieuwe apparatuur
uitzoeken uit ons brede assortiment. Al deze keuzes worden vertaald in een “definitief” ontwerp.

Voor veel mensen blijft het moeilijk om zich een voorstelling te maken van hoe de praktijk er
in het echt uit komt te zien. Om u hiermee te helpen vertalen wij uw ontwerp en wensen t.a.v.
materiaal- en kleurgebruik in een levensechte Virtual Reality omgeving. Ervaar in 3 dimensies hoe
de looplijnen, de sfeer en de lichtval zijn.
Uiteraard zijn er in deze fase
nog aanpassingen mogelijk.
Door het ontwerp in deze
fase (nog) verder te optimaliseren besparen we kosten
en tijd van aanpassingen
tijdens de daadwerkelijke
realisatie.

Ervaar de toegevoegde waarde van Virtual Reality:
Om u zelf te laten ervaren wat Virtual Reality is, hebben we van een aantal gerealiseerde
praktijken een 3D opnames gemaakt. Met de speciale bril en uw mobiele telefoon kunt u
deze praktijken (en onze showroom) in 3D ervaren.
Wilt u deze GRATIS bril ontvangen, neem dan contact met ons op 088-6060810
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... Naar Reality

Van Virtual Reality ...
“Nu gaat het echte werk beginnen”
Nadat u heeft ingestemd met het ontwerp maken wij een passende begroting die aansluit bij
uw wensen en mogelijkheden. Na uw goedkeuring op deze begroting gaan we aan de slag.
Dit betekent concreet dat we alle onderdelen van uw nieuwe praktijk gaan bestellen en starten
met het maken van de maatwerkmeubels.

“De start van de bouw”
Natuurlijk maken we in deze fase ook een detailplanning. Alle werkzaamheden worden optimaal
op elkaar afgestemd om de verbouwing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Immers: “een
goede voorbereiding is het halve werk”.

Dankzij onze optimale voorbereiding minimaliseren wij de impact op uw bedrijfsvoering.
Uw persoonlijke projectleider zorgt ervoor dat de werkzaamheden op locatie volgens planning en budget verlopen.
U heeft dus altijd 1 aanspreekpunt voor alle bouw- en installatiewerkzaamheden en hoeft
u zich geen zorgen te maken over de realisatie van uw droompraktijk. In deze fase wordt alle
dentale apparatuur door onze eigen monteurs deskundig geïnstalleerd en getest.

www.e-dental.nl/vr

Scan en bekijk in
Virtual Reality!
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Oplevering en aftersales

Maatwerk meubilair

“U kunt aan de slag”

“Praktisch, mooi en duurzaam”

Het grote moment is daar. Na een grondige inspectie door onze kwaliteitsdienst wordt de nieuwe
praktijk bouwkundig aan u opgeleverd. Daarnaast leggen we de werking van de nieuwe (dentale)
apparatuur uit aan u en uw medewerkers.

Goed ontworpen meubilair bepaalt in grote mate de uitstraling en het behandelcomfort in
uw praktijk. E Dental biedt dan ook een brede range van meubels aan, van “bijna standaard”
tot 100% custom made. Het is goed om te weten dat E Dental veel ervaring heeft met het
ontwerpen van duurzame en praktische behandelmeubels, voorraadkasten en meubilair voor
uw sterilisatieruimte. Daarnaast kunnen wij baliemeubels ontwerpen, die niet alleen praktisch
zijn maar ook een echt visitekaartje vormen voor uw praktijk.

Wij zijn trots op ons werk en willen graag dat u 100% tevreden bent met het eindresultaat. Daarom
blijven we ook na de oplevering graag betrokken en helpen we u met al uw vragen. Vanzelfsprekend
kunt u te allen tijde een beroep doen op onze eigen technische dienst.
Zij verzorgen het periodieke onderhoud en mocht er iets zijn, dan zijn zij altijd snel ter plaatse.
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Al ons meubilair wordt vervaardigd uit hoogwaardige materialen in onze gespecialiseerde
meubelmakerij. Uiteraard zorgen wij voor een deskundige montage.
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Routing, Efficiency
en Hygiëne
“Rust voor patiënt, behandelaar en personeel”
Een uitgekiende routing bepaald in belangrijke mate de efficiency, hygiëne
en uitstraling van de praktijk. Een optimaal ingerichte praktijk bestaat uit
verschillende zones die op de juiste plekken met elkaar in contact komen.
Centraal staat de zone waarin alle logistieke processen plaatsvinden.
Hierbij zorgen korte looplijnen tussen de behandel- en sterilisatieruimte
voor snelle aan- en afvoer van instrumentarium en materialen. Belangrijk, want de agenda staat immers vol.
Direct aangrenzend liggen de behandelruimte(s). In deze behandelruimtes staat optimale ergonomie, efficiency en aandacht
voor de tandheelkundige behandeling centraal. Dit zorgt voor
werkplezier en goede zorgverlening.
Doordat de logistiek en behandelingen zich buiten het zicht
van de patiënt afspelen wordt het mogelijk om de zone
waar de patiënt verblijft in te richten als een sfeervolle
omgeving. Hier ligt de nadruk op een prettige ontvangst
en aangenaam wachten op de behandeling.
Tenslotte wordt door de verblijfsruimtes aan te
sluiten op de logistieke zone de privacy van de
medewerkers gegarandeerd. Dit zone-model sluit
volledig aan bij de WIP-richtlijnen die ook een
heldere scheiding tussen zones aanbevelen.

Patiëntzone
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Behandelzone

Personeelszone

Privézone
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Hagens &
Schouten
Tandartsen

keuze van apparatuur en meubilair, de doordachte logistiek en een goede planning maken
deze efficiency mogelijk. Vaak denkt men dat
hard werken en ergonomie op gespannen
voet staan, Wim en Alexander laten het omkeerde zien. Slim werken in een gezonde
omgeving, in een praktijk die zij samen met E
Dental hebben bedacht en door E Build snel
en kundig gerealiseerd is.
Met opmerkingen [HV:E1

Een grote praktijk, 5 behandelkamers,
met optimale routing, ergonomie en
volledig conform de WIP richtlijnen, dat
was kort gezegd de verlanglijst van Wim
Hagens en Alexander Schouten.
Zij delen hun pand in hartje Wormerveer met
OrthoCenter. De praktijken zijn gescheiden
maar de Morita OPG/RSP wordt gedeeld, een
goed voorbeeld van verstandig investeren.
De scheiding van het gebied waar de patiënt verblijft en de overige praktijkruimtes is
evident, het verschaft duidelijkheid voor de
patiënt.
De ruimtes voor reiniging, desinfectie, sterilisatie en voorraad vormen het hart van de
praktijk. Hier is het druk maar in de behandelkamers heerst rust. Rust om juist daardoor
bijzonder efficiënt te behandelen. De juiste
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Ortho Nova
Amsterdam
Ortho Nova bevindt zich in ´Het Meervoud` in Amsterdam. Een fraai, architectonisch gebouw met onder andere
een Steve Jobsschool. De praktijk is in
de zomer van 2014 helemaal nieuw
gebouwd. Deze orthodontiepraktijk is
opgericht door Ralph Noverraz.
Uitgangspunten voor de nieuwe praktijk
waren; veel licht in de ruimtes, juiste ergonomie, aandacht voor privacy en maximaal
gebruik van de hoogte van het pand.

www.e-dental.nl/orthonova

Scan en bekijk in
Virtual Reality!

E Build nam dit Turn-Key project van ontwerp
tot realisatie en inrichting op zich. De casco
ruimte van bijna 400 M2 werd in korte tijd veranderd in een moderne orthodontiepraktijk.
In deze praktijk is er veel aandacht voor privacy
van de patiënten. Geen grote zaal maar aparte
behandelruimtes. De kamers worden gescheiden door glas cassettewanden horizontaal
gestapeld in antraciet aluminium. Helder en
opvallend kleurgebruik in combinatie met
semitransparante folie met opdrukken van
Amsterdamse stadstaferelen geven de praktijk
een bijzondere sfeer.

In memoriam
De LED verlichting is duurzaam en eigentijds.
Uiteraard kan de hele praktijk de toetsing door
de IGZ glansrijk doorstaan.
E Dental plaatste 7 Focus 4 Ortho stoelen,
alle randapparatuur, meubilair, verlichting en
natuurlijk ook de Morita OPG/RSP.
14

15

16

17

Eva
Niermeijer
Amsterdam
Op een perfecte locatie in het Amsterdamse Willemspark startte tandarts
Eva Niermeijer haar laagdrempelige
tandartspraktijk.
Het voormalige woonhuis werd door E Build
in ras tempo omgetoverd tot een strakke
praktijkruimte waar rust en eenvoud zorgen
voor een prettige sfeer. De praktijk voldoet
aan de moderne eisen die gesteld worden
op gebied van hygiëne en praktijklogistiek.
Kleur en materiaalgebruik maken de ruimte
tijdloos en duurzaam.

De praktijk valt zelfs zo op dat deze het
decor was voor de tandartsscène in de
televisiefilm ‘Sneeuwwitje en de 7 kleine
mensen’.
De keuze voor een Japanse behandelstoel van
Morita past in het tijdloze en duurzame karakter
van de praktijk.
E Dental en E Build hebben dit project TurnKey opgeleverd. Tandarts Eva Niermeijer sprak
van een vlotte planning, prettig overleg en
het eindresultaat dat zij voor ogen had.
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Ortho
Almkerk
De orthodontiepraktijk in Almkerk is
de eerste in het Land van Heusden en
Altena. Praktijkeigenaar Boris Dominicus
kocht een statige boerderij aan de
rand van het dorp.

E Dental nam de indeling en inrichting van
de praktijk voor haar rekening.
De gewaagde witte stoelbekleding komt fantastisch uit bij de gevlinderde betonvloer, een
fraaie combinatie van stoer en trendy.
Het behandelconcept is een beproefd en doordacht geheel waar vormgeving in dienst staat
van goede logistiek, ergonomie en hygiëne.
De consultstoel waarborgt de privacy van
de patiënt op een transparante wijze, die de
gehele ruimte respecteert. De glazen schuifdeur verandert in één beweging de consultstoel
tot behandelstoel.
De Morita OPG/RSP is zo opgesteld dat patiënt

en medewerkers hun eigen toegang tot de
röntgenruimte hebben. Efficiënt en logisch!
De kasten in de sterilisatieruimte zijn geheel
op maat gemaakt in hoogglans wit en voldoen
aan alle richtlijnen.
De sterilisatieruimte is gebouwd als een doosin-een-doos. Bij deze benadering wordt de
gebouwschil van de primaire hoofdvorm losgekoppeld van het inbouwpakket, zijnde de
sterilisatieruimte.
Kortom, een praktijk waar bijzonder materiaalgebruik, moderne apparatuur en hoogstaande
architectuur op een zeer bescheiden wijze
aanwezig zijn om zo alle aandacht te richten
op de patiënt.

Na een intensieve periode van inventariseren, ontwerpen, wijzigen, ontwerpen en
wederom wijzigen is een prachtige orthodontiepraktijk gerealiseerd. Wens van de
opdrachtgever was om de sfeer van de
boerderij te behouden en deze te matchen
met de hedendaagse eisen die aan de
orthodontische praktijkvoering worden
gesteld. Het resultaat mag er wezen.
Houten balken en staldeuren zijn prachtig
gecombineerd met een gevlinderde betonvloer, strakke metalen behandelkasten en
moderne wandafwerking.
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Tandartspraktijk
Kiki Oei
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Orthopraktijk
Capelle
De orthodontisten Ad Hermus en Edwin
Ongkosuwito groeiden uit hun pand.
Toen er grenzend aan hun praktijk 150 m2
vrij kwam aarzelden ze geen moment.
Uitbreiding was een must want er was
inmiddels al een derde orthodontist
(Ruurd Hermus) actief in hun praktijk.
Om het gemoedelijke karakter van hun oude
praktijk te behouden is er bewust gekozen
om de praktijk visueel in tweeën te delen.
De logistiek, buiten het zicht van de patiënt,
is uiteraard wel één groot geheel en door
een slimme indeling een geoliede machine.

Privacy, een steeds belangrijker aspect in de
orthodontie, wordt duidelijk gerespecteerd
door separate behandelplekken in plaats van
een rij patiënten op een grote zaal. Eyecatcher
in het ontwerp zijn de ronde vormen, overal
terug te vinden onder meer in de behandelplekken, balie en ook in de vloeren. Dit in
combinatie met een fraaie kleurstelling, wit in
combinatie met hout, geeft een cleane en toch
warme uitstraling. Professioneel en hartelijk!
E Dental en E Build waren als enige partij in staat
om de krappe planning van de verbouwing
te garanderen. Ook een reden voor de heren om
met E Dental en E Build in zee te gaan.
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KC
Flevoland
Almere
Kaakchirurg Paul Noverraz realiseerde
zijn droom en bouwde twee zelfstandige
behandelklinieken voor kaakchirurgie,
implantologie en esthetiek.
E Build bouwde in korte tijd 2 klinieken,
één in Almere en één in Lelystad. Onze opdrachtgever wilde een state-of-art praktijk
met een klinische uitstraling, maximale
hygiëne en een transparante sfeer.
Zie de foto’s en kom tot de conclusie dat
de ontwerpers van E Dental daar in zijn geslaagd. Ruimtes voor reiniging & desinfectie
zijn gescheiden van de ruimtes voor sterilisatie, de Steelco thermodesinfector met 2
deuren is ingebouwd in de scheidingswand
tussen vies en schoon. Hygiëne voorschriften
voor het ziekenhuis, jarenlang de werkplek
van Paul Noverraz, dienden als blauwdruk
voor zijn eigen kliniek. E Dental richtte de
operatiekamers in met de Focus MKA stoel
en Dr Mach operatielamp.
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Praktijk voor
Endodontologie
Bollenstreek

Aan high-end equipment geen gebrek, operatiemicroscoop, de befaamde Thomas Endo cart
en een stoel voorzien van speciale chirurgische
hoog vacuüm afzuiging sieren de behandelkamer en vergemakkelijken iedere specialistische
behandeling.
De overige inrichting werd gedicteerd door
Karims passie, Amerika. Dit komt onder andere
tot uiting in het ontwerp van de wachtruimte
en de balie en de gebruikte accessoires zoals
een Jack Daniels whisky vat.

In 2015 kwamen Karim Idzahi en E Dental
met elkaar in contact. De endodontoloog was van plan een praktijk te starten
in de bollenstreek en wel in het mooie
Voorhout. In het centrum werd een
geschikte ruimte gevonden die door E
Build voortvarend werd verbouwd tot
een hightech praktijk voor endodontologie.
Opvallend zijn de 3 bijzonder ruime behandelkamers, bijna 30 m2 per stuk. De kamers
zijn zo ingericht dat de patiënt, voordat de
behandeling start, even bijgepraat wordt of
wanneer een consult heeft plaatsgevonden
de bevindingen en het behandelplan worden
besproken. De separate bespreekplek stelt
zo de patiënt op zijn of haar gemak en dat is
wat Karim graag wil.

Alle apparatuur, waaronder deze ........, is zo geplaatst
dat deze perfect integreerd in het ontwerp.
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Tandartsenpraktijk
Ridderkerk
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De | Tandarts
in Leiderdorp
In 2017 startte Chris Hudson zijn 2e praktijk in het centrum van Leiderdorp.

www.e-dental.nl/hudson

Scan en bekijk in
Virtual Reality!

Op een fraaie plek aan de Oude Rijn werd
een voormalige apotheek omgetoverd tot
een mooie en vooral lichte tandartspraktijk
met 3 behandelkamers. Ergonomie stond
voorop bij het ontwerp en de inrichting van
de praktijk, zo beschikt de balie assistent
over een bureaufiets en zorgt de omloop
assistent voor de juiste spullen, op het juiste
moment in de juiste kamer.
De 12 uurs kasten staan wat verder van de
stoel dan gewoonlijk en het werkblad is
gemaakt voor stahoogte. Het 12 uurs meubel
wordt dan ook niet gebruikt tijdens het behandelen. De verrijdbare behandelkasten
worden door de omloop assistent continu
bijgevuld en in de juiste behandelkamers
geplaatst. De ergonomisch ontworpen
Chirana plafond unit met centrale afzuigarm
kan net zo gemakkelijk door een links- als
door een rechtshandige tandarts worden
gebruikt.

32

Deze bijzondere praktijk is ontworpen door E
Dental en gerealiseerd door E Build. Uiteraard is er
altijd ruimte voor eigen inbreng, getuige de opvallende verlichting in de wachtruimte. Dit is het
idee van de eigenaar. Doorgesneden stootwillen
met een goudkleurige binnenzijde verlichten
de wachtruimte op een sfeervolle wijze en
benadrukken de relatie van de praktijk met het
water op een ludieke wijze.
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Daarom E-Dental & E-Build!
“Het perfecte samenspel”
www.e-dental.nl/vr

Scan en bekijk in
Virtual Reality!
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E Dental B.V. en dochterbedrijf E Build B.V. zijn gespecialiseerde bedrijven op het gebied van
dentale apparatuur en verbouwingen voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en
kaakchirurgen.

Voordelen van onze aanpak:

Deze specialisatie betekent voor u dat wij alle kennis, expertise en ervaring in huis hebben om
uw praktijk in een kort tijdsbestek te (ver)bouwen met een optimale workflow en ergonomie en
respect voor alle wet en regelgeving.

Alle expertise t.a.v. praktijkverbouwingen onder 1 dak.
Gratis Virtual Reality visualisatie van uw praktijk voordat er gebouwd wordt.
1 aanspreekpunt tijdens de verbouwing.
Minimale doorlooptijden dankzij een optimale planning, u kunt snel (weer) aan de slag.
E Dental heeft een breed assortiment aan apparatuur met verschillende behandelconcepten
en merken.
Eigen installateurs en technische dienst staan garant voor een perfecte installatie en aftersales.

Kortom wij spreken de taal van de tandheelkundige professional en hebben in de afgelopen 10
jaar succesvol vele praktijken (ver)bouwd.

Wilt u kennis maken met ons, bel dan voor een geheel vrijblijvende afspraak bij u in de praktijk
of kom langs in onze gezellige showroom.
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Kelvinring 5, 2952 BG Alblasserdam
088 606 0810 info@e-dental.nl www.e-dental.nl

Kelvinring 5, 2952 BG Alblasserdam
088 606 0810 info@dentalbuild.nl www.dentalbuild.nl

