
Patiëntgerichte zorg
Een praktijk overnemen en dan ook nog 

instromen in een gloednieuw project. 

Genoeg redenen om de deelname aan het 

PlusPraktijken project stop te zetten. Toch heeft 

Maarten er geen moment aan gedacht om 

zich terug te trekken. “Sinds het overnemen 

van de praktijk heb ik deelname aan het 

PlusPraktijken project als een voordeel ervaren. 

Binnen het project werd er ingezoomd op het 

leveren van efficiënte, patiëntgerichte zorg. 

Daarnaast hadden we als praktijk de kans om 

met dit project ons steentje bij te dragen aan 

zorgverbetering binnen de regio. Een kans die 

we niet konden laten liggen”, aldus Maarten. 

Dat ze in Ubachsberg deze kans met beide 

handen hebben aangegrepen, blijkt ook wel 

uit de enthousiaste reacties die het team krijgt 

van de patiënten. “Onze patiënten voelen zich 

heel erg gewaardeerd door de zorg die wij 

leveren. We krijgen regelmatig te horen dat 

onze patiënten zich echt gehoord voelen. Een 

mooier compliment kunnen we natuurlijk niet 

krijgen.” Dit is echter niet de enige verandering 

die er sinds deelname aan het PlusPraktijken 

project heeft plaatsgevonden. “Wat je ook 

terugziet in de peilingen, is dat we ten opzichte 

Medisch Centrum Ubachsberg kan 

het beste beschreven worden als een 

dorpspraktijk met een zeer hecht 

team. Aan het hoofd van dit team staat 

Maarten Gering, huisarts en tevens 

praktijkhouder in Ubachsberg. Toen 

hij enkele jaren geleden de praktijk 

overnam, was het PlusPraktijken 

project al in volle gang en Maarten 

heeft het vol enthousiasme voortgezet.

Medisch Centrum 
Ubachsberg 
Een dorpspraktijk met karakter

van voorheen veel gerichter doorverwijzen naar 

de tweedelijnszorg. We maken nog veel meer 

gebruik van de kennis en expertise in huis.

Stap voor stap
Maarten heeft een 

duidelijke visie over 

het project. “Onderaan 

de streep is het een 

dynamisch project 

geweest met vallen en 

opstaan, maar met vooral 

veel goede, unieke en 

sprankelende ideeën voor de zorgsector. Ideeën 

die naar mijn mening in de toekomst zeker 

ingezet kunnen worden voor een betere zorg in 

de regio”. Voor praktijken die ooit aan de start 

zullen staan van een soortgelijk project heeft 

Maarten een duidelijk advies. “Het belangrijkste 

is dat je leert van elkaar. Dat is voor mij de 

grootste winst die we de afgelopen jaren 

behaald hebben. Het onderling uitwisselen 

van expertise om vervolgens verder te groeien.” 

Maar dit is nog niet alles wat Maarten mede-

praktijkhouders wil meegeven. “Begin vooral 

klein. Heb niet de verwachting dat je grote 

stappen gaat maken in het begin, want dat 

is niet het geval. Doe het stapje voor stapje. 

Uiteindelijk zul je dan zien dat je doel wordt 

behaald.”

*In samenwerking 

met Maarten 

Gering

“We maken 
nu veel meer 
gebruik van 
de kennis en 
expertise in 
huis.“


