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ZaanApotheek in Zaandam:
HYPERMODERN en STIJLVOL
Naast het Zaans Medisch Centrum
(ZMC) in Zaandam is op de Zorgboulevard op de begane grond de ZaanApotheek gevestigd. Deze apotheek,
die 24/7 open is, is volledig nieuw
gebouwd naar de modernste inzichten
van deze tijd.
Op de tweede verdieping bevindt zich de zieken
huisapotheek, waar nauw mee wordt samenge
werkt. Deze apotheek verstrekt medicijnen aan de
patiënten in het ZMC. Tevens maken ze medicijnen
op maat. Deze zijn bedoeld voor de eigen patiënten,
maar ook voor die van alle eerstelijnsapotheken in
de Zaanstreek, waaronder de ZaanApotheek. Bij
de ZaanApotheek kunnen behalve buurtbewoners
ook patiënten terecht die ontslagen zijn uit het
ziekenhuis, of die na een bezoek aan de polikliniek
medicatie nodig hebben.

Ontwerp
In 2015 is men begonnen met de eerste plannen
voor de nieuwe apotheek; de bedrijfsruimte van
304 m2 aan de Zorgboulevard is vervolgens in
september 2016 casco opgeleverd. De ZaanApo
theek moest toen nog volledig worden afgebouwd.
“Samen met Jeroen Warnaar, interieurarchitect en
Rob Bouwmeester, architect bij De Jong Gortemaker
Algra architecten in Rotterdam was voor die tijd een
stijlvol en praktisch ontwerp gemaakt voor de inrich
ting”, vertelt Martin Schuitenmaker, directeur van
de nieuwe ZaanApotheek. “Daarbij waren diverse
hobbels te nemen. Ons uitgangspunt was om een
lichte, open en vrij toegankelijke apotheek te creë
ren, ook voor rolstoelgebruikers.”

Inrichting
Het pand beschikt aan de voor- en zijkant over een
volledig glazen pui, wat voor een optimale lichtinval
zorgt. Maar het betekende ook dat er maar twee
dichte wanden beschikbaar waren voor kastenwan
den en kantoorruimtes. De drie kantoren zijn daarom
tegen de rechterzijwand gesitueerd, opgetrokken
uit stalen puien en voorzien van veel glas. Op het
binnenglaswerk is een stippenpatroon in matte folie
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Luxueuze interieurafwerking
De uitgifte-apotheek op de begane grond van de
ZaanApotheek is volledig ingericht door Broers
Interieurprojecten uit Tilburg. Het bedrijf verzorgt
totaalinrichtingen op maat bij voornamelijk eersteen tweedelijns organisaties in de gezondheidszorg,
van apotheken tot aan ziekenhuizen. Dit doen ze
in Nederland, België en de Nederlandse Antillen.
Daarnaast werken ze ook voor de zakelijke markt en
particuliere klanten.
De heren Schuitenmaker, Janssen en Warnaar in de
Zaanapotheek. (Beeld Lilian Heijmans)

geplaatst, waardoor de kantoorruimtes voldoende
licht hebben, maar toch een zekere mate van privacy
behouden. In een soort uitwendige hoek zijn acht
balies aangebracht. Die zijn allemaal voorzien van
afgeronde hoeken voor optimaal gebruiksgemak.
Aan de voorzijde staan vier aaneengesloten zitbalies
met tussenschermen voor de privacy. Hier kunnen
patiënten extra informatie krijgen over het gebruik
van hun medicatie. De vier gescheiden balies aan de
linkerzijkant zijn op stahoogte en worden gebruikt
voor de snelle uitgifte van medicijnen. Daarachter
bevinden zich een kast met veel gebruikte en zonder
recept verkrijgbare medicijnen en nog enkele werk
plekken waar medewerkers de recepten controleren.

is de robot ook nog voorzien van een koelkast voor
geneesmiddelen die koel bewaard moeten worden.
Dit is echt uniek binnen de apotheekwereld!”

Unieke medicijnrobot

Nachtapotheek

“Tegen de achterwand aan is een zes meter lange
kastenwand met één grote en vier kleine medicijnla
des gebouwd. Deze lades worden aangestuurd door
de medicijnrobot die daarachter is geplaatst”, geeft
Rogier Janssen, beherend apotheker van de Zaan
Apotheek aan. “Deze robot is zes meter lang en pakt
volautomatisch de medicijnen, stickert ze en levert ze
in een zeer kort tijdsbestek via de transportband af
bij de medicijnlades. Hiervandaan leveren de mede
werkers de medicatie aan de patiënten. Daarnaast

De ZaanApotheek is dag en nacht geopend. Over
dag werken er zo’n acht apothekersassistenten,
’s nachts is er met een kleine bezetting een veilig
loket beschikbaar voor de uitgifte van medicijnen.
“De ZaanApotheek fungeert dan ook als achter
wacht voor de ziekenhuisapotheek. De beschikbare
cascoruimte was nog niet toegerust om als diensta
potheek te fungeren. Daarom hebben we besloten
twee grote rolluiken over de hele breedte van de
ruimte aan te brengen”, geeft Warnaar aan, “zodat

“Bij de ZaanApotheek werd het pand casco opgeleverd”,
vertelt Bas Broers, directeur van Broers BV. “Wij hebben
ervoor gezorgd dat de uitgifte-apotheek op de begane grond
volledig werd afgebouwd en ingericht. Dit hebben we samen
met andere partijen gerealiseerd. Zowel het aanleggen
van de E- en W-installaties, scheidingswanden en -deuren,
inclusief kozijnen als het aanbrengen van de terrazzovloeren
en de verdekte systeemplafonds. Het meubilair is door
ons eigen bedrijf op maat gemaakt en geïnstalleerd. We
zijn bijzonder trots op de prachtige balie en kasten, die in
wit hoogglans met koper zijn uitgevoerd. Onze integrale
benadering maakt dat het eindresultaat altijd helemaal
klopt. Daarbij zorgen we voor een perfecte balans tussen
functionaliteit, ergonomie en sfeer. Dankzij een goede planning en samenwerking is dat hier ook weer prima gelukt.”

het grootste deel van de apotheek afgesloten kan
worden voor de avond- en nachtdienst. Er blijft nog
wel een comfortabele toegang beschikbaar via de
schuifdeuren aan de voorkant. De schuifdeuren aan
de zijkant bevinden zich achter de rolluiken en zijn ’s
avonds en ’s nachts eveneens afgesloten.”

Materialen en kleurstelling
Er is gekozen voor duurzame en onderhoudsvrije
materialen. Alle balies zijn voorzien van een hard
kunststof topblad van chroma. Verder is er een
terrazzovloer gestort in twee kleuren, grijs voor het
personele gedeelte en wit voor het patiëntendeel.
Hierdoor ontstaat meteen een natuurlijk onderscheid
tussen beide. Onder het hele pand is vloerverwarming
aangebracht op basis van een warmteterugwinunit.
Het witte plafond is voorzien van lijnroosters en alle
airco-elementen en verdere buizen en bedradingen
zijn hierboven onzichtbaar weggewerkt. Verder is
gekozen voor een kleurstelling van hoogglans wit
afgewisseld met de kleur van roodkoper, wat de
ZaanApotheek een stijlvolle en warme uitstraling
geeft. Ook in het vinylbehang op de zijwanden komt
deze koperkleur terug. Schuitenmaker: “De firma
Broers Interieurprojecten uit Tilburg heeft het prach
tige interieurontwerp van De Jong Gortemaker Algra
architecten op maat uitgevoerd, en dat hebben ze
perfect gedaan. We zijn heel tevreden met het geza
menlijk behaalde resultaat!”
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Durabella ‘Naadloze terrazzo’ wordt naar uw wens
samengesteld en is daarmee een uniek product. Met
gebruik van bijvoorbeeld gerecycled glas kan een
prachtige dieptewerking worden verkregen en maken we zinvol gebruik van herbruikbare materialen.

www.waldmann.com - info-nl@waldmann.com - 0344631019

FEITEN EN CIJFERS
OPDRACHTGEVER

ZERA bedwand armatuur met daglichtsturing
algemeen licht – leeslicht – onderzoek verlichting – nachtlicht

Naadloze terrazzo
met karakter
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ARCHITECT

De Jong Gortemaker Algra architecten,
Rotterdam

INTERIEURARCHITECT

De Jong Gortemaker Algra architecten,
Rotterdam

HOOFDAANNEMER CASCO
Vorm, Papendrecht

HOOFDAANNEMER INTERIEUR
Broers Interieurprojecten, Tilburg

VLOER

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de Durabella ‘Naadloze terrazzo’

Duracryl, Capelle aan den IJssel

voor uw (zorg)project? Neem dan gerust contact met ons op.
Duracryl Flooring Systems | Elandstraat 91 | 2901 BK Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 450 52 31 | info@duracryl.nl | www.duracryl.nl
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