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Algemeen
Een zorgverlener dient zich bij de inrichting van de praktijk te houden aan de bouw- en
veiligheids- en aansluitingsvoorschriften van de gemeente waar de praktijk is gevestigd. Deze
gemeentelijke voorschriften gelden voor de bouw, indeling en inrichting van de praktijk en
zijn van toepassing op alle hierboven genoemde onderdelen.
Wachtkamer
1. Bij de praktijkruimte dient een wachtkamer voor cliënten aanwezig te zijn. Indien de
afspraken van de zorgverlener aantoonbaar zo gepland zijn, dat de wachttijd nihil is,
is de zorgverlener hiervoor vrijgesteld.
2. De wachtkamer dient van dusdanige grootte te zijn dat deze in overeenstemming is
met de gebruikelijke praktijkvoering. Minimale grootte bij voorkeur 4 m².
3. Er dienen voor de normale bezetting voldoende zitmogelijkheden te zijn.
4. Er dient een (bij voorkeur geluids- en zichtdichte) scheiding te zijn tussen wachtkamer
en spreek-/behandelkamer. Het in de spreek-/behandelkamer besprokene mag in geen
geval verstaanbaar zijn in de wachtkamer.
5. De wachtkamer dient goed geventileerd, verlicht en verwarmd te kunnen worden.
Garderobe en toilet(ten)
1. Voor de normale cliëntenbezetting dient voldoende mogelijkheid aanwezig te zijn
voor het bergen van (natte) kleding, paraplu's e.d.
2. In de onmiddellijke nabijheid van de spreek-/behandelkamer of wachtkamer dient een
toilet aanwezig te zijn. Dit toilet dient voor de cliënten makkelijk bereikbaar te zijn.
3. In of bij het toilet dient een wastafel met stromend water aanwezig te zijn.
Praktijkruimte
1. De ruimte dient bij voorkeur van redelijke grootte te zijn (in principe minimaal 6 m²
vloeroppervlakte), in overeenstemming met de gebruikelijke praktijkvoering. Indien in
de spreek-/behandelkamer een behandeltafel/ -stoel geplaatst is, dient de ruimte hier
omheen zodanig groot te zijn dat deze vrij geplaatst is.
2. De ruimte dient goed geventileerd, verlicht en verwarmd te kunnen worden en het mag
er niet tochten. Buitenlucht en daglicht dienen direct toegang te kunnen hebben, maar
zonwering moet mogelijk zijn. . Als binnentemperatuur is minimaal 20 graden de
richtlijn.
3. De praktijkruimte moet zodanig geïsoleerd zijn dat geluiden niet kunnen doordringen
tot andere aangrenzende ruimtes en omgekeerd.
4. Indien in een praktijk een aantal cliënten tegelijkertijd wordt behandeld, dient dit in
principe in gescheiden ruimtes te geschieden, tenzij er sprake is van
groepsbehandeling.
5. In geval de behandeling impliceert dat - gehele of gedeeltelijke - ontkleding
noodzakelijk is dient er een afgescheiden kleedruimte te zijn waar de cliënt zich

ongehinderd kan ontkleden en aankleden. E. e.a. volgens de richtlijnen van de
betreffende beroepsorganisatie.
6. Er dient een stoel voor de cliënt aanwezig te zijn, alsmede een bureau en/of tafel voor
de zorgverlener.
7. In of in de onmiddellijke nabijheid van de praktijkruimte dient een wastafel met warm
en koud stromend water aanwezig te zijn.
8. De ruimte, de eventuele onderzoekstafel en de apparatuur dienen volgens hygiënische
maatstaven behandeld en onderhouden te worden.
9. De elektrische installatie en apparatuur van de ruimte dient te voldoen aan de
wettelijke of plaatselijke bouw- en veiligheidsvoorschriften.
10. Indien gewerkt wordt met instrumentarium/gereedschappen e.d. dient een sterilisator
aanwezig te zijn.
11. Indien er sprake is van technische praktijkuitrusting dient dit veilig en hygiënisch te
geschieden.
12. In alle ruimtes geldt een rookverbod (behalve in de daarvoor specifiek ingerichte en
met ventilatie toegeruste afgesloten rookruimtes).
Toegankelijkheid
1. De praktijk dient aan de buitenkant duidelijk herkenbaar te zijn.
2. De praktijk dient toegankelijk te zijn voor alle cliënten, bij voorkeur ook voor minder
validen en voor de doelgroep die voor de zorgverlening komt.
3. In of in de onmiddellijke nabijheid van de wacht-/behandelkamer dient duidelijk
zichtbaar informatie over de tarieven aanwezig te zijn.
4. De praktijk dient in alle opzichten in goede staat van onderhoud te zijn en te voldoen
aan alle wettelijke voorschriften ten aanzien van veiligheid.

