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Een voormalig schoolgebouw bood 
uitkomst toen Marieke Vloed-
beld uit Wierden samen met 
haar collega-solopraktijkhouder 

Johannes van de Fliert op zoek was naar 
gezamenlijke praktijkruimte. ‘Ik zat hier-
voor in een praktijk aan huis die de vader 
van mijn voorganger had laten maken. 
Destijds supermodern, inmiddels veel te 
klein en te gehorig. Ook om te kunnen 
opleiden en om aantrekkelijk te zijn voor 
jonge huisartsen, zochten we andere 
huisvesting.’
De gemeente wilde het voormalige 
schoolgebouw, gebouwd in 1953, verko-
pen onder de voorwaarde dat de koper 
flink zou verduurzamen: van energiela-
bel G naar A. Bovendien moesten par-
keerplekken op het eigen terrein komen. 
‘Ik hoorde vrij laat van de verkoop. In een 
maand hebben we met een LHV-adviseur 
een plan voor de verbouwing en verduur-
zaming opgesteld. Tot mijn verrassing 
kwamen we bij de gemeente als winnaar 
uit de bus.’ Na acht maanden verbouwen 
trokken Vloedbeld en haar medewerkers 
eind vorig jaar in het gezondheidscen-
trum, dat de naam de ZonneHoed kreeg. 
Dat is ook letterlijk een verademing. ‘In 
het oude pand moesten de ramen open 

Bij huisartsenpraktijk 
Vloedbeld werken 2 
huisartsen, 2 POH’s 
somatiek, 1 POH-GGZ, 
1 praktijkverpleeg-
kundige GGZ-jeugd, 3 
assistentes en 1 prak-
tijkmanager.

De meeste voormalige 
schoollokalen zijn nu twee 

spreekkamers.

Iedere kamer heeft een 
eigen accentkleur uit 
de jaren vijftig.
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voor frisse lucht. Nu hebben we fantasti-
sche ventilatie.’
Met onder meer een flinke extra isola-
tielaag, 3-laags glas en een warmtepomp 
ging het pand naar energielabel A. Veel 
oude elementen konden daarbij worden 
bewaard, zoals een grote muurtekening 
en de glas-in-loodramen. ‘We vonden het 
mooi om de schoolse sfeer te behouden.’
Naast haar collega-solopraktijkhouder 
zitten er verscheidene huurders in het 
pand, van fysiotherapeut tot psycholoog. 
‘Als praktijkhouders willen we beiden 
een kleinschalige dorpsdokter blijven, 
maar wel van de samenwerking profite-
ren. Het moesten niet allemaal winkel-
tjes naast elkaar worden. Investeren in 
samenwerking kost tijd, maar het pakt 
heel goed uit. Als huisartsenpraktijken 
delen we een praktijkmanager en een 
POH-GGZ. Met de fysiotherapeut hebben 
we een gezamenlijk spreekuur – ontzet-
tend leuk en leerzaam.’
‘Een eigen pand hebben is eigenlijk een 
baan erbij. Zeker tijdens de bouw, maar 
ook daarna nog, als je huurders hebt. 
Tegelijk krijg je er zoveel voor terug 
in de samenwerking. Deze verhuizing 
geeft mij de stimulans om lekker door te 
dokteren.’ ¶

(Ver)bouwplannen? 

Schakel LHV Bouwadvies in om 

een Programma van Eisen (PvE) 

op te stellen, voor u op maat 

gemaakt. Als LHV-lid profiteert 

u van speciale ledenkorting. LHV 

Bouwadvies brengt u in contact 

met één van de bouwadviseurs 

die bij uw situatie past. In het PvE 

legt u samen met de bouwadvi-

seur uw wensen, de werkwijze en 

eisen voor uw nieuwe huisvesting 

vast. Het PvE is een belangrijk 

uitgangspunt voor ontwerpers. 

Kijk voor alle diensten van LHV 

Bouwadvies op www.lhv.nl/

bouwen-verbouwen-of-huren.

In de teamkamer is 
de oorspronkelijke 
baksteenmuur te-
voorschijn gehaald; 
andere muren zijn 
gestuct.

Bij toeval liet 
tijdens het 

bouwproces het 
oorspronkelijke 

pleisterwerk los.  
De stenen muur 
geeft de ruimte 

nu veel sfeer.

In het gezondheidscentrum in 
Wierden zitten twee huisartsen-

praktijken: de praktijk van 
Marieke Vloedbeld en de praktijk 

van collega-solopraktijkhouder  
Johannes van de Fliert. Samen 

gaven zij het gebouw vorm. 
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