
Naarden, januari 2021

Betreft: Nieuwsbrief januari 2021

2021 is ingeluid. Net als heel Nederland kijken we uit naar een jaar waarin de gevolgen 
van de pandemie minder voelbaar zijn dan in 2020. We wensen u alle goeds voor 2021 
en danken u hartelijk voor de samenwerking van afgelopen jaar! 

Graag informeren we u met deze brief over de voor u interessante ontwikkelingen binnen 
onze organisatie. Daarnaast hebben we ingesloten: onze intercollegiale 
telefoonnummers, een overzichtskaart van al onze locaties in Nederland én een 
overzicht van de geaccrediteerde nascholingen die we in 2021 bieden. Zo heeft u alle 
informatie over  Bergman Clinics voor 2021 bij elkaar. 

Wachttijdbemiddeling ten gevolge van Covid-19
Tijdens de tweede golf is het ons gelukt om alle klinieken open te houden en alle operaties en behandelingen 
doorgang te laten vinden. Mede daar we net als in de eerste golf minder verwijzingen verkregen, net als de andere 
ziekenhuizen en klinieken. 
Vanwege Covid-19 is de zorg in ziekenhuizen nog steeds afgeschaald waardoor de wachttijden in Nederland 
oplopen. Waar mogelijk ondersteunt Bergman Clinics ziekenhuizen om de planbare  geplande reguliere zorg te 
continueren. Dit doen we onder andere door patiënten van andere ziekenhuizen over te nemen en 
zorgverzekeraars en het ROAZ inzicht te geven in onze wachttijden ten behoeve van wachttijdbemiddeling. 

Overname Van Linschoten Specialisten 
Sinds 3 november is de overname van Van Linschoten Specialisten een feit. Van 
Linschoten Specialisten is met acht locaties marktleider op het gebied van KNO-zorg 

in Midden-Nederland. Bergman Clinics is verheugd met de aansluiting van Van Linschoten Specialisten. Samen gaan 
we deze kwalitatieve, cliëntgerichte en efficiënte KNO-zorg verder uitbouwen. 
Van Linschoten Specialisten staat bekend om de hoge kwaliteit van zorg en haar ervaring, met onder andere het 
gespecialiseerde kinderbehandelingsprogramma. 

De naamswijziging naar ‘Bergman Clinics | KNO’ (ook in ZorgDomein) vindt in fases plaats:  
Fase één: Aan de naamgeving is ondertussen toegevoegd: ‘focuskliniek van Bergman Clinics’. 
Fase twee: Eind maart 2021 vindt de volledige merkintegratie naar Bergman Clinics plaats. De locaties worden 
aangepast naar de huisstijl van Bergman Clinics en gaan Bergman Clinics | KNO heten.

Afspraak online plannen door patiënten
Patiënten kunnen hun afspraak bij Bergman Clinics (bij veel type afspraken) zelf online plannen.  Dit werkt sneller 
en is gebruiksvriendelijk.  Het online plannen van een afspraak werkt het snelst als u uw patiënt digitaal van zijn / 
haar verwijzing voorziet. De patiënt kan dan direct vanuit het patiëntbericht doorklikken. Uit onderzoek blijkt dat 
patiënten de mogelijkheid om een afspraak zelf te plannen waarderen. We verzoeken u daarom de verwijzing 
waar mogelijk via e-mail naar de patiënt te sturen. 
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Bergman Clinics | Bewegen 
Bewuste keuze voor revalideren in sportloze periode
Bij de bewegingsklinieken blijkt dat ‘het niet kunnen sporten’ in de Covid-19 periode ertoe leidt dat patiënten er 
bewust voor kiezen om zich juíst nu te laten opereren. Zo kunnen ze de helaas sportloze tijd praktisch besteden 
aan revalidatie.

Nieuw! Poli voor hand- en polszorg, Bergman Clinics | Bewegen | Amsterdam Buitenveldert 
Plastisch chirurg Thierry Guitton, gespecialiseerd in hand- en polschirurgie, werkt nu behalve op onze locatie in 
Naarden ook op de locatie Amsterdam Buitenveldert Ook deze locatie beschikt over volledig geoutilleerde 
operatiekamers. De locatie heeft de nieuwste apparatuur, eigen diagnostiek met o.a. een MRI scanner, een 
gezamenlijk spreekuur met de gipskamer en een handtherapeut. Elk consult kan hierdoor plaatvinden in 
multidisciplinair overleg. De locatie is makkelijk aan te rijden via de A10. 

Nieuw! Voet- en enkelspreekuur, Bergman Clinics | Bewegen | Breda 
Op 4 december jl. is binnen Bergman Clinics | Bewegen | Breda een voet- en enkelspreekuur gestart. De 
toegevoerde waarde van dit nieuwe spreekuur voor de cliënt is dat er binnen één bezoek zorg op maat wordt 
gegeven met behulp van een helder en persoonlijk plan; Orthopedisch chirurg Joost Schrier beoordeelt het voet- 
en/of enkel probleem. Tijdens deze afspraak is het mogelijk om aanvullende röntgen-diagnostiek uit te laten 
voeren en gips te laten zetten. 

Multidisciplinaire spreekuren, Bergman Clinics | Bewegen | Arnhem 
Naast de reguliere artrose- en sportspreekuren voor knie-, heup-, voet-, enkel- en schouderklachten, biedt 
Bergman Clinics | Bewegen | Arnhem twee multidisciplinaire spreekuren:
• Voet- en enkel spreekuur: Bij dit spreekuur dat onder leiding staat van orthopedisch chirurg Sascha Colen, is 

altijd een podotherapeut aanwezig. Op aanvraag kan een orthese, zoals een (nacht)spalk worden gemaakt.
• Schouderspreekuur: Tijdens dit spreekuur van orthopedisch chirurg Arno van Lieshout, wordt de patiënt eerst 

gezien door een schouder- en manueeltherapeut. Daarna volgt gerichte diagnostiek onder supervisie van de 
orthopeed. Vervolgens volgt een MRI of direct de therapie. 

Tijdens alle reguliere spreekuren is er een röntgenlaborant en een echografist aanwezig. Hierdoor kan eventuele 
benodigde diagnostiek al tijdens het eerste consult worden verricht. Tevens kunnen er op indicatie tijdens het 
eerste consult echogeleide infiltraties uitgevoerd worden, zoals de Marcaïnisatie van de heup of intra-articulaire 
infiltraties bij een Frozen shoulder. 

Bij sportgerelateerde knie- en enkelklachten werken de orthopeden intensief samen met de behandelende 
fysiotherapeuten.

Bergman Clinics | Ogen
Ondanks de beperkingen die voortkomen uit Covid-19 is het ons gelukt om de cataractchirurgie volledig door te 
laten gaan. We verzoeken u dan ook om patiënten te blijven verwijzen, om ‘opstoppingen’ in de toekomst te 
voorkomen. We blijven sturen op korte wacht- en doorlooptijden. 

Bergman Clinics I Ogen I Doetinchem, uitbreiding zorgaanbod met vitreoretinale chirurgie
Bergman Clinics I Ogen I Doetinchem heeft haar zorgaanbod uitgebreid met vitreoretinale chirurgie. 
Patiënten kunnen worden behandeld voor:
• epiretinaal membraan / puckers;
• maculagat;
• vitreomaculaire tractie VMT;
• floaters.

Bergman Clinics | Huid & Vaten
Huidkanker, is onze gedeelde zorg
Afgelopen oktober was er opnieuw aandacht in de media voor huidkankerzorg. Uit het rapport ‘Huidkanker in 
Nederland’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat het aantal patiënten met huidkanker snel stijgt 

Wilt u deze nieuwsbrief de volgende keer digitaal ontvangen? Geef dan het emailadres van uw praktijk 
via onderstaande link door; www.bergmanclinics.nl/digitalenieuwsbrief



en de verwachting is dat het zal blijven stijgen. Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. 
Een fors aantal mensen lijkt nog steeds terughoudend te zijn in het raadplegen van hun huisarts.  Raadpleeg bij 
twijfel over huidkanker één van onze dermatologen en stuur uw patiënt waar nodig met spoed door. Overtuig 
hem of haar ook van de noodzaak hiervan. Huidkanker is in de regel immers goed te behandelen, mits het tijdig 
wordt ontdekt. Huidkanker is onze gedeelde zorg! Efficiënte inrichting van de zorg, waarbij dermatologen en 
huisartsen samenwerken, is hard nodig. 
(Bron: https://www.iknl.nl/nieuws/2019/steeds-vaker-huidkanker,-nationaal-plan-nodig)

TeleDE, in te zetten voor een teleconsult bij (een vermoeden van) huidkanker
TeleDE is een dienst waarmee huisartsen gemakkelijk een teleconsult kunnen uitvoeren. Met deze app kunnen via 
de smartphone of de vaste computer enkele vragen worden ingevuld en samen met twee à drie foto’s direct 
worden verzonden naar de dermatologen van Bergman Clinics | Huid & Vaten. De dermatologen van Bergman 
Clinics beantwoorden een teleconsult op werkdagen, mits tussen 8.30 en 17.00 verzonden, regulier binnen 4 en bij 
spoed binnen 1 uur. 

TeleDE zorgt ervoor dat huisartsen en patiënten snel weten of een dermatoloog adviseert om de patiënt te 
verwijzen. Het advies ‘niet verwijzen’ is voorzien van een advies waarmee de huisarts de patiënt zelf kan 
behandelen.
Inschrijven voor TeleDE is eenvoudig, gebruik hiervoor het inschrijfformulier op: 
www.bergmanclinics.nl/huisartsen/telede

Verhuizing: Bergman Clinics | Huid & Vaten | Uiterlijk | Den Haag   
Bergman Clinics | Huid & Vaten | Uiterlijk is op 28 december jl. naar een nieuwe locatie in 
Den Haag verhuisd. Het pand is makkelijk bereikbaar, ligt meer centraal in Den Haag en de 
kliniek is gevestigd op de begane grond. Het adres is Alexanderveld 5, 2585 AN.

Bergman Clinics | Vrouw
Nieuw! Bekkenbodemherstelpoli
Bergman Clinics | Vrouw biedt een nieuw zorgconcept aan; de bekkenbodemherstelpoli. Een zorgprogramma dat 
helemaal is gericht op bevallingsgerelateerde schade aan de bekkenbodem. Een (uro)gynaecoloog onderzoekt 
uitgebreid het functioneren van de bekkenbodemspieren, de doorbloeding van de vagina en schaamlippen en de 
eventuele aanwezige littekens en andere veranderingen door bevallingen. Veel schade is te herstellen, ook 
decennia na een vaginale bevalling. We bieden dit zorgprogramma op de locaties Vrouw in Amsterdam, Alkmaar, 
Hilversum, Bilthoven, Ede en Heerenveen.

Urogynaecologische zorg, Bergman Clinics | Vrouw | Heerenveen
Bergman Clinics | Vrouw biedt tweewekelijks op maandagen van 8.00 uur tot 17.30 uur urogynaecologische zorg in 
Heerenveen. Cliënten kunnen bij prof. dr. Huub van der Vaart terecht voor klachten als ongewenst urineverlies, 
bekkenbodemproblemen en pijn bij het vrijen. 

Nieuw! Benigne gynaecologie, Bergman Clinics | Vrouw | Alkmaar
Per half november biedt Bergman Clinics | Vrouw | Alkmaar het zorgproduct benigne gynaecologie. 
Fleur Bergwerff neemt deze poli voor haar rekening. Ze is gespecialiseerd in minimaal invasieve gynaecologische 
chirurgie (hysteroscopie en laparoscopie) en heeft speciale interesse voor (abnormaal uterien bloedverlies) 
vleesbomen (myomen), cysten aan eierstokken (ovariële cysten) en de menopauze (overgang). Ze is ook 
werkzaam op onze locatie in Amsterdam.

Bergman Clinics | Hart
Sinds 1 september 2020 is dokter Bosker, algemeen cardioloog,  twee dagen in de week werkzaam
bij Bergman Clinics | Hart | Bilthoven. Hij vangt hiermee het vertrek van dokter Baars op. 
Dokter Bosker is o. a. gespecialiseerd in cardio oncologie, cardiovasculair risicomanagement, ritmestoornissen en 
erfelijke hartziekten.

Wilt u deze nieuwsbrief de volgende keer digitaal ontvangen? Geef dan het emailadres van uw praktijk 
via onderstaande link door; www.bergmanclinics.nl/digitalenieuwsbrief



Zorgprogramma’s toegevoegd in ZorgDomein, Bergman Clinics | Uiterlijk  
De zorgprogramma’s schaamlipcorrectie en revisie borstprothese bieden we sinds 1 januari 2021 ook in 
ZorgDomein aan. De zorgprogramma’s boden we al, maar omdat het soms verzekerde zorg betreft hebben we het 
in ZorgDomein toegevoegd.

Gezocht: Twee nieuwe leden voor de Huisartsen Raad
We zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor onze Huisartsen Raad. De Raad komt 4 keer per jaar bij elkaar en 
bestaat uit 10 huisartsen. Door met de Huisartsen Raad te sparren blijft Bergman Clinics op de hoogte van wat er 
in de huisartspraktijk speelt. We kunnen er dan op anticiperen en zijn zo  in de gelegenheid om de samenwerking 
met huisartsen te optimaliseren. Ook worden mogelijke ontwikkelingen met de leden besproken. Heeft u 
interesse? Laat dat dan weten aan:
Annelieke Bergman, relatiemanager verwijzers, E a.bergman@bergmanclinics.nl M 06 51 00 55 23 
De vergoeding bedraagt €125,00 per uur, de bijeenkomsten duren 1,5 of 2 uur.

Geaccrediteerde nascholingen voor (para)medici
Zie de nascholingskalender op onze website voor de geaccrediteerde nascholingen
die we dit jaar op onze locaties aanbieden: www.bergmanclinics.nl/nascholingen 

De nascholingen betreffen diverse vakgebieden en beroepsgroepen, zoals: huisartsen, 
praktijkondersteuners, physician assistants en huisartsassistentes.
Of de nascholingen op onze locaties en/of online plaatsvinden hangt onder andere af van het advies van de RIVM 
(Covid-19). De meest actuele informatie zal steeds op de website staan.

Artsen in en uit dienst 01-10-2020 tm 30-11-2020

Bergman I Clinics Naam arts Type specialist In dienst Uit dienst

Ogen | Amersfoort Ate Altenburg Oogarts x  

Ogen | Lelystad Nynke de Jong Oogarts x  

Huid & Vaten | Den Haag Willemien van de Water Vaatchirurg x  

Uiterlijk | Amsterdam Tuna Demir Cosmetisch arts x  

Centraal aanspreekpunt voor verwĳzers
Wanneer u persoonlijk kennis wilt maken met onze specialisten, een keer mee wilt kijken op de OK of een 
(geaccrediteerde) nascholing op uw locatie wilt organiseren met een van onze specialisten als spreker, dan kunt u 
contact opnemen met Annelieke Bergman. 
U kunt haar ook benaderen over de inrichting van ZorgDomein en met niet-patiëntgerelateerde vragen en 
-opmerkingen; M 06 51 00 55 23, E a.bergman@bergmanclinics.nl

Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar via het centrale nummer voor verwijzers 088 9000 599 of via  
huisarts@bergmanclinics.nl.

Hartelijke groet, Team Bergman Clinics

Mocht u zich willen afmelden voor deze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven per e-mail via huisarts@bergmanclinics.nl
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