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er helaas helemaal geen kinderen zijn 
gekomen. Of toen het leven  ‘begon’ 
bij veertig,. De zalige, zelfverzekerde 
jaren, die (helaas)  eindigen met de 
zweetparels (“het zweet breekt me 
aan alle kanten uit!”) van de meno-
pauze. De ‘aftakeling’ die niet tegen 
te houden is, hoe hard we ook blijven 
sporten na ons vijftigste tot  “het kan 
me lekker niets meer schelen na mijn 
zestigste”. Links of rechts om, of we 
willen of niet, het begint hier en daar 
toch echt wel wat te kraken en te 
zakken na een bepaalde leeftijd. 

Soms hebben we het erover, meestal 
niet. Nee, wij zeuren niet, wij vrouwen 
cijferen ons zelf weg en gaan door! 
Bikkels zijn we, al door de eeuwen 
heen. We worstelen en komen weer 
boven. Is het een taboe dat zorgvuldig 
in stand wordt gehouden? Misschien 
wel, maar door wie? Door ons zelf 
misschien? Mocht dat echt zo zijn, dan 
wordt het hoog tijd om het ‘lijdzaam 

EEN KLINIEK 

VOOR EN DOOR 

VROUWEN

Enige tijd geleden mailde ons reüniste 
Louise Vosters-Goddijn. Ze zou graag 
eens met ons willen praten over haar 
werkomgeving en de overeenkomsten 
die ze ziet met de DR. Ze werkt bij een 
kliniek,  die uitsluitend is gericht op vrou-
wen/vrouwenklachten. Met onder andere 
als specialiteit: bekkenbodemklachten 
zoals (in)continentie, verzakking, buik- en 
bekkenpijn , overgang en menopauze. In 
het kader van ons thema kon ik me geen 
betere link bedenken, dus reden genoeg 
om snel af te spreken.

ondergaan’ nu een halt toe te roepen. 
De kliniek voor Vrouwenzorg is de 
plek waar dat luid wordt toegejuicht.

Op weg naar mijn afspraak met 
Louise blijkt het terrein Berg & Bosch 
in Bilthoven, waar de kliniek voor 
Vrouwenzorg gevestigd is, een oase 
van rust en groen. Eerlijk gezegd 
kijk ik wel een beetje giechelend 
naar het naambordje op de deur met  
'Bergman Clinics'. De associatie met 
cosmetische chirurgie dringt zich aan 
mij op, maar nee mensen, ik ga echt 
(nog) niet voor iets vollere lippen of 
om een rimpeltje hier of daar weg te 
laten halen!

De entree voelt alsof ik een lobby 
van een trendy hotel binnenstap. Een 
vriendelijke dame verwelkomt me en 
wijst me de weg naar de ‘Vrouwenkli-
niek’ . Stiekem kijk ik nog even om me 
heen of ik niet een BN-er spot met 
een groot wit verband om het hoofd. 

Nee, natuurlijk niet. Maar wat is deze 
ambiance een verademing vergeleken 
met de toch vaak onpersoonlijke 
ziekenhuisomgeving. Ik ontmoet 
Louise en Diana Drost, ook een 
reüniste. Diana is de Clinic Manager, 
Louise is consulente en houdt zich 
voor de vestiging in Bilthoven  ook 
bezig met marketing en PR. 

ONTSTAAN

De kliniek (een 'ZBC' , een zelfstandig 
behandelcentrum, red.) heette 
oorspronkelijk Alant Vrouw. Een 
initiatief dat in 2002 ontstond vanuit 
een samenwerking tussen het UMC 
Utrecht en Alant Medical. In 2008 
werd in samenwerking met het AMC 
Amsterdam en later het VU Medisch 
Centrum een tweede vestiging 
gestart in Amsterdam. 
Diana: “De samenwerking met 
Academische ziekenhuizen waarborgt 
de kwaliteitsbewaking van de kliniek 
en biedt ons de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de nieuwste 
inzichten, behandelmethoden en 
faciliteiten van de ziekenhuizen."

BERGMAN CLINICS / 

VROUWENZORG

Sinds 2009 is  Alant vrouw onderdeel 
geworden van Bergman Clinics 
en draagt het binnen de divisie 
Vrouwenzorg vanaf 1 januari 2014 de 
naam 'Bergman Clinics – Kliniek voor 
Vrouwenzorg’. 
Louise: “Over het algemeen 
weten vrouwen de weg naar onze 
kliniek goed te vinden, maar als ik zo 
rondvraag in mijn omgeving merk ik 
dat vrouwen toch vaak nog worstelen 
met bepaalde klachten of er gewoon 
niet mee naar een arts gaan. Soms 
met alle gevolgen van dien. Daarom 
wil ik onze kliniek en ons werk zo 
graag een keer bij alle reünisten onder 
de aandacht brengen. Niet alleen om 
te laten weten dat je hier snel en goed 
terecht kunt voor bijna alle typische 
‘vrouwenklachten’, maar ook om 

reünisten die arts of specialist zijn uit 
te nodigen om samen te werken met 
ons."

Diana: "Ondanks dat we al sinds 2002 
bestaan (als Alant vrouw) lijkt het 
alsof cliënten/vrouwen ons, door het 
samengaan met Bergman Clinics, 
even een soort van opnieuw moesten 
vinden. Een (nieuwe) naam, die vanuit 
het verleden een bepaald imago en 
voor sommigen nog een bepaald 
(onterecht) vooroordeel bij zich 
draagt. De zorg die we leveren is door 
het samengaan met Bergman alleen 
maar efficiënter en professioneler ge-
worden, omdat wij konden meeliften 
op hun logistieke en administratieve 
organisatie."

Louise: "De samenwerking met 
de Academische ziekenhuizen, het 
werken onder de grote paraplu van 
Bergman, geeft ons de kans om de 
kliniek naar een nog hoger niveau te 
brengen. Wat wij willen, is dat we onze 
cliënten, vrouwen, gedurende hun 
hele levenscyclus kunnen volgen en 
daardoor dus ook zo goed mogelijk 
kunnen ‘bedienen’ en helpen. In een 
vertrouwde, prettige omgeving, waar 
tijd wordt genomen om naar hun 
verhaal te luisteren. Een plek waar 
ze zich begrepen voelen en waar ze 
met (veelal) vrouwelijke artsen vrijuit 
kunnen praten, zonder gêne of taboe."

Diana: "Dat is ook mijn drijfveer, dat 
is waarom ik hier met zoveel plezier 
werk. Het is fijn dat je echt iets voor 
vrouwen kunt betekenen. Juist als je 
met klachten rondloopt waar je niet 
graag mee te koop loopt.  Naast de 
specifieke bekkenbodemklachten 
zijn wij gespecialiseerd in onder 
andere pijn bij het vrijen, vulva –en 
fluorklachten , maar ook kan men bij 
ons terecht voor sterilisatie of voor 
een behandeling na een afwijkend 
uitstrijkje. Helaas hangt er om 
veel van deze klachten nog altijd 

een taboe. Daarom vindt men het 
bijvoorbeeld ook fijn om door een 
vrouwelijke arts geholpen te kunnen 
worden. Dus dames,  beste mede 
reünisten, mocht u ergens mee zitten 
of zorgen over hebben, kom gerust 
langs! Ook willen wij graag in contact 
komen met (oud)leden, huisartsen 
en medisch specialisten om samen 
de Vrouwenzorg verder te kunnen 
optimaliseren. In onze studietijd heb-
ben wij gekozen voor een vrouwelijke 
studentenvereniging , dus laten we 
ons ook in ons latere leven verenigen 
en voor elkaar blijven zorgen!"

Mirjam Willinge Prins

Louise Vosters (Goddijn)
Jaar van aankomst: 1985 
Jaarclub: Felix
Studie: HEAO
Werkende leven: voorheen werkzaam 
geweest in financiële markt, nu Consulente  
bij Bergman Clinics |Vrouwenzorg
Woont in: Bilthoven

Diana Drost (ten Berg) 
Jaar van aankomst: 1982
Jaarclub: The Gang
Studie: Frans (Europese studies)
Werkende leven: Voorheen werkzaam in 
financiële dienstverlening (autoleasing) en 
sinds 2004 werkzaam als Clinic Manager 
Bergman Clinics |Vrouwenzorg
Woont in: Bilthoven

Of we nou in de twintig, 
dertig, veertig, vijftig, 
zestig, zeventig of 
tachtig zijn. Ons leven 
lang gaan wij, soms 

of vaak, gebukt onder allerhande ty-
pische vrouwenkwalen en kwaaltjes. 
Voor of na de menstruatie, voor of 
nadat de kinderen kwamen of omdat 


