
Doel praktijkruimte  

Cliënten moeten zich kunnen ontspannen om zich over te kunnen 

geven aan de behandeling. De ruimte moet een frisse en 

uitnodigende uitstral ing hebben. Warm en geborgen. Licht en 

sereen. Er moet voldoende werkruimte voor de behandelaar zijn 

en opbergruimte.  

Keuzes  

Om deze kleine ruimte je te laten omarmen werd er gekozen 

voor fotobehang. Een serene afbeelding in natuurtinten. Iets om 

bij weg te kunnen dromen. De rest van de ruimte (en een stuk 

van de hal) wordt in een zachte groentint geschilderd. Groen is 

de kleur van genezing en een kleur waar wij mensen ons goed 

bij kunnen ontspannen. Verder is er gezorgd voor voldoende 

opbergruimte en een paar plankjes voor mooie spulletjes, 

edelstenen, plantjes.   

Omdat de praktijk zowel voor kinderen als volwassenen is, zijn 

de ruimtes netjes en uitnodigend, maar zeker ook speels. Door 

het gebruik van patronen, vintage meubels en het fotobehang 

met kleine vogeltjes erop, zullen kinderen zich er ook op hun 

gemak voelen. Er is een stoel in de ruimte geplaatst, zodat er 

alt i jd één van de ouders / verzorgers bij de behandeling 

aanwezig kan zijn.   

Doel wachtkamer  

Een warm welkom. Als een warme deken.  De ruimte moet je 

meteen een goed gevoel geven. Uplift ing, maar ook rustgevend 

en ontspannen. Praktisch moest er opbergruimte komen, plaats 

voor koff ie / thee, boekjes/ t ijdschriften en speelgoed.  

Keuzes 

Warme zachte tonen gecombineerd met vintage voor  een 

professionele, maar ook huisel ijke sfeer. Groene comfortabele 

fauteuils, een grote plant en afbeeldingen uit de natuur, om 

mensen op hun gemak te stel len. De oermens in ons heeft een 

sterke hang naar de natuur. De associaties werken ontspannend 

en genezend. Perfect voor een wachtruimte van een praktijk.  



De zachte, maar ook diepe rozetint roept zorgzaamheid op en 

werkt kalmerend. Het staat verder ook voor l iefde, innerl i jke 

harmonie en emotionele genezing.  Qua verl ichting is er gekozen 

voor zachte, maar heldere verl ichting. De kapstok is om het 

hoekje geplaatst om meer rust te creëren. Ik heb ook een kast 

toegevoegd bij de ingang van de praktijk, als verkoopruimte. Ik 

raadde de eigenaresse aan om in de toekomst de producten te 

gaan verkopen, die ze gebru ikt t i jdens behandelingen. Verder 

zijn er nog twee ruime opbergpoefen toegevoegd voor 

speelgoed. Mult ifunctioneel, er kan ook op gezeten worden.   

 

 

 


