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In de wachtkamer 
hangen foto’s van Elim 
anno 1920, een cadeau 
van patiënten

Op het moment dat Martin 
Brugman toetrad tot Huisart-
senpraktijk Elim in het gelijk-
namige Drentse dorp, lagen 

de tekeningen voor een nieuwe praktijk 
al klaar. Hij kwam in 2011 als opvolger van 
een van de beide huisartsen van de duo-
praktijk, bij wie de praktijk aan huis was 
gevestigd. “Besloten was om een nieuwe 
praktijkruimte tegen het seniorencomplex 
aan te bouwen”, vertelt Brugman. Toen hij 
de tekeningen zag, bleek de nieuwe prak-
tijk echter nauwelijks groter te worden dan 
de oude. “Het was geen toekomstbestendig 
plan. Gelukkig waren we nog net op tijd om 
er een appartement bij te trekken, dat tege-
lijk gebouwd werd als onderdeel van een 
uitbreiding van het seniorencomplex.”
De scheiding tussen de praktijk en het 
voormalig appartement kon niet meer 
helemaal ongedaan worden gemaakt – 
“we hebben nog altijd twee meterkasten” 
– maar Brugman is blij dat de praktijk nu 
toch een behoorlijke omvang heeft. Eind 
2011 trok hij met collega Rob Mors in het 
nieuwe gebouw.

Iedere spreekkamer 
heeft een zithoekje, voor 
gesprekken waarbij de 
computer niet nodig is
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Voor de inrichting werd een binnenhuis-
architecte aangetrokken. “Je zit iedere dag 
negen tot tien uur in de praktijk. Dan wil je 
wel iets hebben waar je met plezier tegen-
aan kijkt.” De praktijk heeft een wat huise-
lijke sfeer. “Als dorpspraktijk willen we een 
vertrouwde, niet te klinische uitstraling 
hebben.” Om die reden heeft iedere spreek-
kamer een apart zitje met bijzettafeltje. 
Brugman: “Voor gesprekken waarbij je de 
computer niet nodig hebt – met name als 
er psychische klachten spelen – zit ik daar 
graag. Het zorgt voor een andere verhou-
ding dan met een bureau ertussen.”
De nieuwe praktijk biedt letterlijk ruimte 
om uit te breiden. “Praktijkondersteuners 
versterken nu het team en de assistentes 
kunnen gebruik maken van de behandel-
kamers en meer eigen spreekuren houden. 
Ze kunnen nu beter doen waarvoor ze zijn 
opgeleid. Dat maakt het  werk voor hen 
interessanter en daar heeft iedereen baat 
bij.”  

Bij huisartsenpraktijk Elim werken 2 huisartsen, 2 POH’s somatiek, 
4 assistentes en 1 door de GGZ-instelling gedetacheerde POH-GGZ 
(vooraan in het roze overhemd: huisarts Martin Brugman)

De grote behandelkamer is een belangrijke aanwinst  

In kleine vitrines in de wachtkamer zijn antieke 
medische voorwerpen te zien


