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Deelname pilot ZorgDomein ‘Communiceren wachttijden behandelingen’
Sinds eind juni neemt Bergman Clinics deel aan een pilot, die is geïnitieerd door ZorgDomein. De pilot betreft het
binnen ZorgDomein inzien van de wachttijden van eventuele vervolgbehandelingen. En is een samenwerking van
ZorgDomein met diverse huisartspraktijken, ziekenhuizen en focusklinieken.
Net als ZorgDomein gelooft Bergman Clinics dat inzage in actuele toegangstijden essentieel is om de patiënt te
helpen de juiste zorg te kunnen vinden. Door actief te informeren over de wachttijd tot de eventuele
vervolgbehandeling hebben de huisarts en zijn/haar patiënt een totaalbeeld en kunnen een bewustere keuze voor
een organisatie maken.
Adreswijzigingen zo snel mogelijk doorgeven middels Vektis
We verzoeken u adreswijzigingen zo tijdig mogelijk in Vektis door te voeren, omdat de Vektis koppeling slechts
30 dagen terugkijkt.
Reden van het verzoek: We importeren de informatie wekelijks, maar wanneer u wijzigingen met een
terugwerkende kracht van langer dan 30 dagen doorvoert, komen uw gegevens niet correct in ons systeem.
Vektis heeft onlangs aangegeven dit aan te zullen passen.
Consultverslag digitaal
Wanneer u onze consultverslagen per post ontvangt, maar uw voorkeur uitgaat naar een digitale versie: Graag
doorgeven via a.bergman@bergmanclinics.nl, met vermelding van uw Edifactadres.
Update afdeling Wetenschap & Innovatie
Bergman Clinics werkt vanuit het Value Based Healthcare principe. Dit houdt in dat onze zorgpaden zo worden
ingericht dat ze de:
• Uitkomsten van zorg verbeteren;
• Cliëntervaringen verbeteren;
• Veiligheid vergroten/risico’s minimaliseren;
• Kosten helpen beheersen/verlagen.
Ons wetenschappelijk onderzoek richt zich op één, of bij voorkeur een combinatie, van bovenstaande waardedrivers. Op dit moment zijn er 63 lopende studies binnen Bergman Clinics.
Specifieke informatie diverse divisies en/of klinieken
Bergman Clinics | Bewegen
Korte toegangstijden voor eerste consult én ingreep – ook in de zomermaanden
• Bergman Clinics | Bewegen is gevestigd op 10 locaties: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Delft, Ede,
Heerenveen, Naarden, Rijswijk en Rotterdam;
• Onze focusklinieken borgen:
-

Een persoonlijke behandeling voor orthopedie en neurochirurgie;

-

Een naadloos verloop van eerste consult tot eventuele behandeling in een van onze 14 OK’s;

-

24-uurs postoperatieve patiëntenzorg op onze verpleegafdeling.

• Bergman Clinics | Bewegen wordt door onze patiënten zeer goed gewaardeerd op Zorgkaart Nederland,
gemiddeld met een 8,9 ( 3.138 patiënt-beoordelingen).
Onze gefocuste aanpak heeft ervoor gezorgd dat wij inmiddels meer dan 7% van alle knieprotheses, meer dan
8% van alle heupprotheses en meer dan 18% van alle kruisbandbehandelingen in Nederland verzorgen.

18%

1.617 kruisbandbehandelingen Bergman Clinics | Bewegen

9.046 kruisbandbehandelingen orthopedie Nederland
2019
www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-ziekenhuizen-en-zelfstandige-behandelcentra---medisch-specialistische-zorg

Ook in de zomermaanden bieden we ruime capaciteit, zowel voor eerste consulten als voor operatieve
behandelingen zoals knie- of heupprotheses. Onze toegangs- en doorlooptijden zijn onveranderd kort, waardoor
patiënten snel een volledige behandeling doorlopen.
In ZorgDomein kunt u filteren op de kortste toegangstijd om optimale zorg te kunnen leveren aan uw patiënten.
De toegangstijden worden ook wekelijks op onze website geactualiseerd: www.bergmanclinics.nl/korte-wachttijden
Bewegen | Breda
Nieuw! Diagnostisch centrum en pilot 1,5 lijnszorg
Bergman Clinics | Bewegen | Breda bestaat in september alweer 10 jaar! Een mooi moment om de kliniek per
september uit te breiden met een eigen diagnostisch centrum. Vanaf september hebben we binnen de kliniek de
beschikking over een eigen bucky en MRI. Hierdoor kunnen we onze cliënten nog beter en efficiënter van dienst zijn.
Bergman Clinics Bewegen Breda werkt inmiddels al jaren samen met de vakgroep neurochirurgie uit het ETZ.
Neurochirurgen Bart de Boer en Paul Depauw zijn wekelijks werkzaam op onze kliniek, waar we cliënten
ontvangen met nek en rug problematiek. Door onze korte wachttijden worden cliënten met pijn snel geholpen.
Onlangs startten we een pilot rondom 1,5 lijnszorg samen met een huisartsenpraktijk in Geertruidenberg. De
eerste ervaringen van zowel cliënten, huisartsen en Bergman Clinics zijn positief.
Nieuw! Voet- en enkelspreekuur op vrijdagochtend
Tijdens het voet- en enkelspreekuur luistert en kijkt de in voet-enkel-gespecialiseerde orthopedisch chirurg Joost
Schrier zeer grondig naar de klachten van onze cliënten. Tijdens dit wekelijkse spreekuur op vrijdagochtend kan
direct aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Zo kan de specialist zich een gericht beeld vormen, waarna hij
een duidelijk advies geeft en zo nodig direct een gipsmeester inzet.
Bewegen | Delft
Sluiting locatie Delft
Graag informeren we u proactief over het volgende: In het derde kwartaal van 2021 zal onze locatie Bewegen |
Delft sluiten. De artsen uit deze orthopedie praktijk zullen dezelfde zorg blijven verlenen vanuit onze locaties
Bewegen | Rotterdam en Bewegen | Rijswijk. Hierdoor zullen er natuurlijk een aantal zaken veranderen, zo ook
binnen ZorgDomein. Natuurlijk zorgen we ervoor dat we heel goed en duidelijk vindbaar blijven. In de volgende
nieuwsbrief (oktober) delen we de specifieke informatie.
Bewegen | Naarden
Beëindiging werkzaamheden, Cor van der Hart
Orthopedisch chirurg Cor van der Hart, één van de oprichters van Bergman Clinics | Bewegen, zal per 1 september
zijn werkzaamheden bij Bergman Clinics beëindigen. Zijn collega Stefan Breugem zal (een deel van) zijn praktijk
voortzetten.

Bewegen | Rijswijk
Uitbreiding team
Sinds 1 juni jl. is het team in Rijswijk uitgebreid met de orthopedisch chirurgen Erik Zwart (specialismes heup en
knie) en Eric Breemans (specialismes heup en knie). Beide artsen zijn al jaren werkzaam bij Bergman
Clinics | Bewegen.
Patiënten zijn van harte welkom voor orthopedische klachten aan en behandelingen van onder andere de heup,
knie, schouder, enkel en voet. Daarnaast bieden we specifieke spreekuren bij onze sportarts, voor sport
gerelateerde klachten.
Onze locatie in Rijswijk biedt onder één dak: polikliniek, röntgenafdeling, state-of-the-art MRI, OK-complex,
verpleegafdeling met eenpersoonskamers, gipskamer, fysio, uitgebreide parkeermogelijkheden én een nieuw
restaurant. We bieden er 24 uurs zorg, wat inhoudt dat we dag en nacht geopend zijn voor postoperatieve
patiëntenzorg. Tot slot bieden we ook ’s avonds diverse spreekuren.
Bergman Clinics | Ogen
Korte toegangs- en doorlooptijden voor cataractchirurgie
Door onze efficiënte werkwijze kunnen wij uw patiënten binnen 2 tot 4 weken aan cataract opereren. Dat doen
we met aandacht voor de patiënt (waardering 8,8 Zorgkaart Nederland), hoge kwaliteit en middels een proces
waarin uw patiënt binnen 4 afspraken geholpen is. We verzoeken u dan ook om patiënten te blĳven verwĳzen,
om lange toegangstijden in het najaar te voorkomen. We blĳven sturen op korte toegangs- en doorlooptĳden.
Intercollegiaal overleg/spoednummers
Graag attenderen we u op de directe bereikbaarheid van de divisie | Ogen, via de volgende nummers:
Ogen I Amersfoort

088 8777 781

Ogen I Hilversum 		

088 8777 711

Ogen I Amsterdam

088 8777 782

Ogen I Hilversum (refractie)

088 9000 599 optie 1

Ogen I Barneveld

088 9000 693

Ogen I Hoogeveen		

088 8777 744

Ogen I Doetinchem

088 8777 788

Ogen I Lelystad 		

088 8777 722

Ogen I Ede

088 9000 693

Ogen I Veenendaal 		

088 9000 693

Ogen I Emmeloord

088 8777 755

Ogen I Velp			

088 9000 693

Ogen I Haarlem

088 8777 733

Ogen I Zaandam 		

088 8777 783

Ogen I ‘s-Hertogenbosch

088 9000 692

Ogen | Amsterdam, Ede en Hilversum
Nieuwe teamformaties
Binnen de divisie Ogen maken twee oogartsen de overstap naar een andere locatie. Hierdoor zijn de teams in Ede
en Hilversum weer op formatie.
• Eliza Patrijn stapt over van Amsterdam naar Hilversum.
• Flora Berkhout maakt de overstap van Ede naar Amsterdam.
Ogen | Doetinchem
Vitreoretinale chirurgie
Sinds maart 2020 hebben we ons zorgaanbod uitgebreid met vitreoretinale chirurgie. We hebben ondertussen
ruim 300 patiënten kunnen helpen door middel van een operatie. Naast cataract, glaucoom, oogleden en de
medische retina, borgen we hiermee ook gespecialiseerde oogzorg.
Ogen | Hoogeveen
Formatie oogartsen
Graag informeren we u over de nieuwe samenstelling van het team oogartsen. Hieronder hun namen en
specialisaties.

Naam oogarts

Gespecialiseerd in

Max Asjes

Cataract, glaucoom, diabetische retinopathie, maculadegeneratie, ooglidchirurgie en
kinderoogheelkunde

Danna Croonen

Cataract, glaucoom en kinderoogheelkunde

Nedim Dzino

Cataract, glaucoom, diabetische retinopathie, maculadegeneratie en ooglidchirurgie

Wim Huige

Cataract, glaucoom, diabetische retinopathie, maculadegeneratie en
kinderoogheelkunde

Angela Kwestro

Cataract, glaucoom, diabetische retinopathie en maculadegeneratie

Majid Koch heeft na een prettige samenwerking en een dienstverband van 12 jaar, afscheid van ons genomen.
Ogen | Lelystad en Emmeloord
Nieuwe medisch coördinator
Jolien de Jager, oogarts, is sinds half april niet meer werkzaam voor Ogen | Lelystad en Emmeloord. Ze heeft de
overstap gemaakt naar een nieuwe rol en is nu medisch directeur van Memira by Bergman Clinics, ons label voor
refractiechirurgie. Lisanne de Ruiter, oogarts en al zes jaar bij ons werkzaam, heeft de rol van medisch
coördinator van Jolien overgenomen.
Ogen | Zaandam
Nieuw! Implanteren iStents
In januari 2021 is Karin van der Maesen gestart met het inplanteren van iStents. Ze worden geplaatst bij patiënten
met mild tot matig openkamerhoekglaucoom en cataract. Het implantaat van 0,36 mm wordt in het
trabekelsysteem gebracht en zorgt voor een postoperatieve oogdruk van maximaal 15mmHg. De iStent is daarom
zeer geschikt voor patiënten die:
• Moeite hebben met het gebruik van glaucoomdruppels;
•	Bijwerkingen ondervinden of complicaties krijgen van oogdruk verlagende druppels.
IStents worden geïmplanteerd in combinatie met een cataractextractie, maar kunnen ook geplaatst worden in
een pseudofaak oog.
De ervaring is dat 70% van de patiënten met een iStent postoperatief glaucoom medicatie vrij zijn of minder
afhankelijk zijn van de glaucoom medicatie. Glaucoom controles in de toekomst blijven wel nodig.
Patiënten kunnen voor een iStent ook terecht bij Bergman Clinics | Ogen | Den Bosch, Hoogeveen en Lelystad.
Bergman Clinics | Huid & Vaten
Uitbreiding Mohs’ chirurgie
In verband met een toenemende vraag naar Mohs’ chirurgie is sinds 1 juli jl. het team uitgebreid met twee Mohs’
dermatologen; Xiaomeng Liu en Irene Holtslag. Tevens is het aantal dagen waarop Mohs’ chirurgie wordt
uitgevoerd uitgebreid. De behandelingen vinden nu plaats op de maan- en woensdagen en worden uitgevoerd in
Hilversum.
Huid & Vaten | Den Haag en Utrecht
Nieuw! Uitbreiding zorgaanbod met proctologie
Vanaf 1 juli breiden Bergman Clinics | Huid & Vaten | Utrecht en Den Haag hun zorgaanbod uit met het
zorgproduct proctologie. U kunt uw patiënten middels ZorgDomein naar Utrecht en Den Haag verwijzen via:
• Dermatologie

→ Proctologie

• Heelkunde

→ Proctologische aandoeningen

Proctologische operaties onder narcose vinden plaats in ons centrale OK-centrum in Hilversum, we garanderen
korte toegangstijden.

Bergman Clinics | KNO
KNO algemeen
Bij onze divisie KNO werken zeer ervaren specialisten en zijn er geen wachttijden. In onze locatie in Hilversum is
een audiologisch centrum van het VU UMC gevestigd. Hierdoor zijn er zeer korte lijnen voor hoortesten en kunnen
kinderen met spraak-en taalproblemen snel doorverwezen worden. Tevens vindt er wekelijks op donderdag een
allergiespreekuur plaats, waar allergietesten op het gebied van KNO worden afgenomen. Ook worden er orale
immunotherapieën gestart en begeleid.
Bergman Clinics | Vrouw
Vrouw | Amsterdam
Uitbreiding zorgaanbod met cryotherapie en Bulkamid®
Per 1 april bieden we cryotherapie aan voor patiënten, die abnormaal vaginaal bloedverlies ervaren, na
bijvoorbeeld gemeenschap of beweging. Bij cryotherapie van de baarmoedermond worden de cellen die de
bovenste laag vormen bevroren. In korte tijd groeit er dan weer nieuw weefsel aan.
Om bij stress urine-incontinentie, de coaptatie van de urethra te verbeteren en hiermee stress urine-incontinentie
tegen te gaan, passen we sinds kort een behandeling met Bulkamid® (urethrale bulking) toe. De arts spuit een gel
(Bulkamid®) in de mucosa van de urethra. Hierdoor wordt de coaptatie van de urethra verbeterd en loopt de
urine minder makkelijk de blaas uit. Zo kan ongewenst urineverlies worden voorkomen.
Bergman Clinics | Maag & Darm
Maag & Darm | Amsterdam en Bilthoven
Uitbreiding openingstijden
Maag & Darm Amsterdam en Bilthoven hebben de capaciteit voor gastro- en coloscopieën uitgebreid en zijn per
1 januari 2021 vijf dagen per week geopend. Zo verkorten we de wachttijden.
Bergman Clinics | Hart
Bergman Clinics | Hart | Bilthoven
Drie focusgebieden voor cardiologie
Hart | Bilthoven kent drie focusgebieden: algemene cardiologie, cardio-genetica en cardio oncologie.
De artsen voeren cardiologisch (voor)onderzoek uit voor patiënten van onder andere de Alexander Monro kliniek,
het UMC Utrecht en het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.
De cardio-oncologie richt zich specifiek op de gevolgen van chemo- en radiotherapie op de hartfunctie.
Algemene informatie
Geaccrediteerde nascholingen voor (para)medici in 2021
Afgelopen periode hebben we ten gevolge van Covid-19 geen nascholingen op onze locaties
kunnen organiseren. Wel hebben er een aantal nascholingen online plaatsgevonden.
De positieve ontwikkelingen in Nederland stellen ons in de gelegenheid om in het laatste kwartaal van 2021 een
aantal nascholingen op onze locaties te organiseren. Zie de nascholingskalender op onze website voor de
onderwerpen en de data www.bergmanclinics.nl/nascholingen.
We volgen het advies van RIVM (COVID-19) op de voet en passen onze werkwijze hierop aan.

Artsen in en uit dienst 01-04-2021 tot en met 30-06-2021
Divisie | Plaats

Naam arts

Type specialist

In
dienst

Ogen | Doetinchem

Nathalie Bax

Oogarts

x

Ogen | Doetinchem

Malou Roman

Oogarts

x

Huid & Vaten | Alkmaar

Sanne Vos (waarnemer)

Dermatoloog

x

Huid & Vaten | Alkmaar en Den Haag

Mariëtta Veldman

Vaatchirurg

x

Huid & Vaten | Doetinchem en Ede

Renée Richters

Dermatoloog

x

Huid & Vaten | Enschede en Heerenveen

Marco van Coevorden

Dermatoloog

x

Huid & Vaten | Haarlem

Joost van Wijk

Dermatoloog

x

Huid & Vaten | Hilversum

Irene Holtslag

Dermatoloog

x
X

Uit
dienst

Huid & Vaten | Hilversum en Utrecht

Xiaomeng Liu

Dermatoloog

Huid & Vaten | Alkmaar en Den Haag

Rob Klemans

Dermatoloog

x

Huid & Vaten | Almaar en Enschede

Sanne Karsten

Dermatoloog

x

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
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