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Op basis van deze kennis willen we graag zoveel mogelijk zorgproducten online planbaar aanbieden,
vandaar dat we ons online aanbod uitbreiden: Vanaf begin mei zullen ook alle verzekerde zorgproducten

6 minuten tijdswinst per

van de divisie Uiterlijk online planbaar zijn. Door deze uitbreiding zal dan ruim 85% van het aantal verwijzingen

elke online geplande

dat Bergman Clinics ontvangt zelfplanbaar zijn.

afspraak

Bijdrage huisarts aan verhoging online plannen
Uit onze data blijkt dat u gemiddeld 75% van uw patiënten, die u via ZorgDomein naar ons verwijst, online
informeert over hun verwijzing. Door uw patiënt op deze wijze van informatie (het patiëntbericht) te voorzien,
vergemakkelijkt u het zelfplannen: Vanuit het patiëntbericht kunnen patiënten heel makkelijk doorklikken.
Bewegen
Bewegen | Amsterdam
Combinatieafspraak Carpaal Tunnel Syndroom
Sinds 4 maanden is het mogelijk om uw patiënten voor een ‘Combinatieafspraak Carpaal Tunnel Syndroom’ naar
onze locatie in Amsterdam te verwijzen. In de praktijk houdt dit in dat uw patiënt tijdens één consult de neuroloog
spreekt, het aanvullend EMG-onderzoek wordt verricht en de uitslag direct wordt meegedeeld. Wanneer er sprake
blijkt van een Carpaal Tunnel Syndroom, zijn er de volgende (behandel)opties:
1. Afwachten
2. Een (nacht)spalk
3. Een injectie met corticosteroïden ter plaatse van de pols
4. Een kleine operatie onder lokale verdoving door de plastisch chirurg
Voor de drie behandelmogelijkheden kan op dat moment direct een afspraak worden gemaakt.
Bewegen | Breda
Nieuwe extra OK vanaf september 2022
Per september 2022 breidt Bewegen | Breda uit met onder andere een extra OK. De voorbereidingen zijn
ondertussen gestart en we zorgen ervoor dat uw en onze patiënten zo min mogelijk hinder van de verbouwing
ondervinden. Door de uitbreiding kunnen we optimale zorg en korte toegangstijden blijven garanderen.
Uitbreiding zorgpalet met enkelprotheses
Onze locatie in Breda heeft het zorgaanbod uitgebreid met het plaatsen van enkelprotheses. Hiermee bieden we
een volledig pakket op het gebied van de voet/enkel chirurgie aan. Joost Schrier, de orthopedisch chirurg die deze
protheses plaatst, is al 7 jaar op deze locatie werkzaam.
Bewegen Arnhem | Ede
Nieuwe locatie in Arnhem, wervelkolomchirurgie én orthopedie in één pand!
In juni 2022 openen we in Arnhem een nieuwe polikliniek en behandelcentrum op de
Meester E.N. van Kleffenstraat 14. De nieuwe kliniek bestaat uit drie verdiepingen met o.a.:
een polikliniek, diagnostisch centrum (röntgen, echografie en MRI), pijnkliniek en twee
operatiekamers (klasse 1). In deze nieuwe kliniek zullen onze huidige locaties in Ede
(voorheen NedSpine) en Arnhem (voorheen Medinova) zich huisvesten. Door onze samen
voeging in één pand kunnen wij onze zorg op het gebied van heup-, knie, schouder-, voet/
enkel-, rug- en nekchirurgie nog efficiënter en beter multidisciplinair afgestemd aanbieden.
Ogen
Ogen | Amsterdam
Nieuw! Corneatransplantaties vanaf 1 mei 2022
Vanaf 1 mei 2022 breidt Bergman Clinics | Ogen haar zorgaanbod uit met corneatransplantaties. Deze
specialistische zorg nemen we over van Amsterdam UMC en centraliseren we op onze locatie Ogen | Amsterdam.
In de nieuwsbrief van juni volgt inhoudelijke informatie, onder andere over de verwijsprocessen.
Huid & Vaten
Huid & Vaten | Utrecht
Huid & Vaten | Utrecht breidt uit met proctologie
We zijn verheugd u mee te kunnen delen dat we onze zorg in Utrecht per 1 april jl. hebben uitgebreid met proctologie.
De drie artsen die deze zorg gaan bieden zijn de GE-chirurgen Mirjam Stuijvenberg, Peter Go en Robert Dijkstra. Voor
meer informatie zie: www.bergmanclinics.nl/vestigingen.

Vrouw
Vrouw | Rijswijk
Vanaf 1 mei breiden we onze locatie in Rijswijk uit met de divisie Vrouw, wat inhoudt dat u uw patiënten met
gynaecologische klachten binnen uw regio naar Bergman Clinics kan verwijzen. In ZorgDomein is de locatie
vindbaar onder de naam: Bergman Clinics | Vrouw | Bewegen, Braillelaan, Rijswijk. Voor meer informatie zie:
www.bergmanclinics.nl/vestigingen.
Vrouw | Den Bosch
Sinds 8 maart jl. is onze locatie in Den Bosch uitgebreid met de divisie Vrouw, wat inhoudt dat u uw patiënten met
gynaecologische klachten binnen uw regio naar Bergman Clinics kan verwijzen. In ZorgDomein is de locatie vindbaar onder
de naam: Bergman Clinics, Vrouw | Bewegen | Ogen | Huid & Vaten | Memira | Bey, Hambakenwetering, Den Bosch.
De gynaecologen die er deze zorg gaan bieden zijn Karlijn Schweizer en Jolijn Groeneweg.
Nascholingen
In 2022 organiseren we geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, verpleegkundig
specialisten, physician assistants, praktijkondersteuners en assistentes op verschillende locaties.
We organiseren deze nascholingen onder andere omdat we het belangrijk vinden dat u en onze
specialisten elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten en waarderen uw komst. Aan het volgen van
nascholingen zijn geen kosten verbonden. De programmatijden zijn: 17.30-21.15, inclusief buffet.
We nodigen u uit om u in te schrijven via de nascholingskalender.
Deze wordt gedurende het jaar voortdurend aangevuld en is te vinden
via: bergmanclinics.nl/nascholingen.
Artsen in en uit dienst
Artsen in en uit dienst 01-01-2022 tot en met 1-04-2022, of een locatiewijziging
Divisie | Plaats

Naam arts

Type specialist

In dienst

Uit dienst

Bewegen | Arnhem

Karim Raissadat

Orthopedisch chirurg

Bewegen | Ede

Ines Said

Neuroloog

x

Bewegen | Rijswijk

Roel Kersten

Orthopedisch chirurg

x

Bewegen | Rijswijk

Lauri Coors

Orthopedisch chirurg

x

Bewegen Rijswijk

Erik Zwart

Orthopedisch chirurg

Bewegen | Naarden

Mark Zee

Orthopedisch chirurg

Bewegen | Naarden en Amsterdam

Jan Joost Wiegerinck

Orthopedisch chirurg

Ogen | Zaandam

Kirsten Balvers

Oogarts

Ogen | Hilversum

Alex Rulo

Oogarts

x

Ogen | Hilversum

Eliza Patryn

Oogarts

x

Huid & Vaten | Heerenveen

Laurens Barkema

Dermatoloog

x

Huid & Vaten | Utrecht

Robert Dijkstra

GE-chirurg

x

Huid & Vaten | Utrecht

Mirjam Stuijvenberg

GE-chirurg

x

Huid & Vaten | Utrecht

Peter Go

GE-chirurg

x

Huid & Vaten | Haarlem

Kirsten Vogelaar

Dermatoloog

Vrouw | Amsterdam

Afra Zaal

Gynaecoloog

Vrouw | Amsterdam

John Dawson

Gynaecoloog

Vrouw | Hilversum en Den Bosch

Jolijn Groeneweg

Gynaecoloog

x

Maag & Darm | Bilthoven

Arnoud van Ooijen

MDL-arts

x

x

x
x
locatiewijziging
x

x
x
x

Rectificatie in de nieuwsbrief van januari jl. werd onjuist vermeld dat orthopedisch chirurg Wybren van der Wal in
dienst was getreden als neurochirurg.

Digitalisering nieuwbrief
Wilt u deze nieuwsbrief de volgende keer digitaal ontvangen? Geef dan het e-mailadres van uw
praktĳk via onderstaande link door. We stellen uw reacties op prĳs!
www.bergmanclinics.nl/digitalenieuwsbrief
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-patiënt gerelateerde 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 doorgeven via huisarts@bergmanclinics.nl

*Telefonisch keuzemenu achter het centrale nummer voor verwijzers 088 9000 599:
1. Ogen
2. Bewegen
3. Rug & Nek en chronische pijnbestrijding
4. Huid & Vaten
5. Uiterlijk
6. Maag & Darm en Hart
7. Vrouw
8. KNO
U hoeft het bericht niet af te luisteren, u kunt direct uw keuze maken.

