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Beste heer/ mevrouw, 
 
We informeren jou als patiënt van Huisartsenpraktijk Maessen dat we ons vanaf 1 januari 2023 
gaan aansluiten bij Centric Health Nederland. Deze belangrijke stap hebben we gezet om de 
continuïteit en toegang tot onze huisartsenzorg voor de langere termijn veilig te stellen. 
 
Waarom Centric Health? 
Alle huisartsenpraktijken van Centric Health blijven zoveel mogelijk hetzelfde. De uitstraling, 
locatie en het vertrouwde team. Zo zijn we dus straks nog steeds heel herkenbaar voor jou als 
patiënt. Achter de schermen worden straks veel zaken die niks met patiëntenzorg te maken 
hebben, maar die we wel als zelfstandige huisartsenpraktijk erbij moeten doen, door Centric 
Health centraal geregeld. We kunnen hierdoor jou als patiënt nog beter passende zorg bieden. 
Niet alleen vandaag, maar vooral morgen. Daarnaast kunnen we als groep beter inspelen op de 
uitdagingen die er zijn. Minder zorgpersoneel beschikbaar, grotere zorgvraag door vergrijzing om 
er een paar te noemen. Samen zijn we tot meer in staat dan als we zelfstandig blijven opereren. 
 
Wat betekent dit voor jou als patiënt van Huisartsenpraktijk Maessen? 
Je zal er straks niet direct iets van merken dat we ons hebben aangesloten bij Centric Health. Je 
blijft gewoon patiënt van Huisartsenpraktijk Maessen op dezelfde locatie met de vertrouwde 
huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Veel zal dus hetzelfde blijven, wat voor 
ons een belangrijke factor was bij de keuze voor Centric Health. 
 
Naast dat we ons aansluiten bij Centric Health om de continuïteit van zorg te kunnen blijven 
waarborgen in de toekomst, zullen we ook ons team van huisartsen uitbreiden. Daarnaast vinden 
wij het belangrijk dat we huisartsen in opleiding een fijne werkplek bieden en daarmee bijdragen 
aan goede huisartsen voor de toekomst. Onze nieuwe collega’s zullen we te zijner tijd aan je 
voorstellen via onze website. 
 
Wil je nog het een en ander weten? 
Heb je naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan beantwoorden we die graag. Je kunt jouw 
vragen stellen via het portaal MijnGezondheid.net. Vragen zullen we met aandacht tot ons nemen 
en voorzien van een passend antwoord. MijnGezondheid.net is een veilige online omgeving 
waarmee je eenvoudig en snel gezondheidszaken bij je huisarts kunt regelen. Zie ommezijde voor 
meer informatie over onze online diensten. 
 
We zijn erg blij en enthousiast dat we met deze nieuwe samenwerking onze jarenlange expertise 
en opgebouwde historie nog vele jaren kunnen voortzetten. Zo kunnen we dicht bij onze passie 
blijven, passende zorg bieden voor jou. Onze patiënten. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
Huisartsenpraktijk Maessen 

 


