
Voor een behandeling aan je heup wil je zeker zijn van de beste medische zorg. Je wilt weten wat 

er precies moet gebeuren, wie het gaan doen en waarom die daar zo goed in zijn. Soms is dat een 

ziekenhuis, soms is het één van onze Focusklinieken waar we ons in veelvoorkomende behandelingen 

specialiseren. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Oriënteer je op bergmanclinics.nl

Je hebt maar
één rechterheup
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Voor fysiotherapeuten
Waar vindt u welke zorg?

Bewegingszorg Rijswijk sinds 
juli 2017

Gewricht Behandelprogramma

Knie

Knie prothese / knie slijtage ✔

Beschadiging voorste kruisband ✔

Beschadiging achterste kruisband ✔

Meniscus beschadiging ✔

Kraakbeenbeschadiging ✔

Jumpers- en lopers knie ✔

Patella luxatie ✔

Peesklachten ✔

Heup

Heup prothese d.m.v. voorste,  
latrale en achters benadering (atrose)

✔

Slijmbeurs ✔

Peesproblematiek ✔

Hamstringklachten ✔

Voet

MTP-1 artrodese / vastzetten  
grote teen

✔

Hallux valgus ✔

Hamerteen ✔

Mortons neuroom ✔

Bolvoet ✔

Holvoet ✔

Rug en nek

Nek hernia*

Rug hernia*

Afgeschoven lage rugwervel*

Wervelkanaal vernauwing*

Bewegingszorg Rijswijk sinds 
juli 2017

Gewricht Behandelprogramma

Enkel

Artose enkel gewricht ✔

Instabiliteit ✔

Impingement ✔

Enkel prothese ✔

Achillespees ✔

Tarsaal tunnel syndroom ✔

Schouder

Frozen shoulder ✔

Cuff ruptuur ✔

Impingement / slijmbeurs ✔

Schouder instabiliteit ✔

Schouder prothese (artrose) ✔

Kraakbeen ✔

Sportgerelateerd klachten ✔

Elleboog

Tennis- / golfelleboog ✔

Slijmbeurs ✔

Posttraumatisch klachten ✔

Hand pols

Artose hand / pols (o.a. Duim basis 
slijtage)*

Zenuwproblematiek (o.a. Carpaal 
tunnel sydroom)*

Peesproblematiek (o.a. trigger fingers 
of Ziekte van dupuytren)*

Zwellingen hand pols*

Hyperlaxiteit duim of pols*

* Er is ook een Bergman Clinics Bewegingszorg kliniek in Naarden waar naast hetzelfde zorgportfolio als in Rijswijk ook Hand- en Polszorg en zorg voor 
Rug en Nek wordt aangeboden

Heeft u het idee dat uw patiënt door een orthopeed gezien moet worden? Laat ze zich oriënteren op bergmanclinics.nl voor de behandelmogelijkheden.

Uitnodiging
Seminar Fysiotherapie en Bergman Clinics  

Orthopedie; samen in beweging

  20 maart vanaf 17:30 uur

  Nieuwe kliniek voor orthopedie in Rijswijk

  Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Postbus 5323 1410 AH Naarden

Voornaam Achternaam

Straatnaam 1

0000XX Plaatsnaam

Orthopedie 
ook in Rijswijk
sinds juli 2017



Voor een behandeling aan je schouder wil je zeker zijn van de beste medische zorg. Je wilt weten wat 

er precies moet gebeuren, wie het gaan doen en waarom die daar zo goed in zijn. Soms is dat een 

ziekenhuis, soms is het één van onze Focusklinieken waar we ons in veelvoorkomende behandelingen 

specialiseren. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Oriënteer je op bergmanclinics.nl

Ervaren orthopedisch chirurgen focussen op kwaliteit en persoonlijke zorg

Bergman Clinics breidt  
uit met kliniek voor 
orthopedie in Rijswijk

Graag nemen wij u mee in de meest recente ontwikkelingen 
binnen Bergman Clinics divisie Bewegingszorg en delen wij 
met u achtergrond en toelichting rondom de start van de 
nieuwe focuskliniek orthopedie in Rijswijk die 1 juli 2017 
van start is gegaan. 

In 2017 is de kliniek voor orthopedie in Rijswijk gestart.
Bergman Clinics is samen met zes ervaren en gerenommeerde 

orthopedisch chirurgen uit regio Den Haag een nieuwe 

focuskliniek voor orthopedie in Rijswijk gestart. Deze focuskliniek 

is gespecialiseerd in een aantal veelvoorkomende orthopedische 

behandelingen. Het specialistenteam is bij Bergman Clinics 

gestart vanwege het streven naar medische zorg van het 

hoogste niveau en de focus op persoonlijke aandacht voor 

patiënten. Meer informatie over de specialisten en specialisaties 

vindt u verderop in de tekst en op de achterzijde.

Door focus top 10 posities in Nederland
Voor diverse veelvoorkomende behandelingen behoort Bergman 

Clinics inmiddels tot de meest ervaren instellingen in Nederland. 

Hierdoor zijn wij in staat om medische zorg van het hoogste niveau 

te bieden, met veel aandacht voor het welbevinden van patiënten 

en tegen lage kosten. Door deze focus op veelvoorkomende 

behandelprogramma’s bereikten we in 2017 top 10 posities in 

Nederland voor o.a. heup- en knieslijtage en (acute) voorste 

kruisbandreconstructies. Dit zetten we in 2018 voort.

In de kliniek zijn we ook gespecialiseerd in schouder-, voet- en 

enkelklachten. 

Gewoon vergoed door de zorgverzekeraar, ook in 2018
Ieder jaar maken we afspraken met alle zorgverzekeraars over 

de vergoeding van behandelingen uit de basisverzekering. Voor 

2018 heeft Bergman Clinics ook weer overeenkomsten gesloten 

met alle zorgverzekeraars.* Hierdoor wordt de behandeling van 

uw patiënt door Bergman Clinics gewoon vergoed, na verwijzing 

van de huisarts en bij medische indicatie.

Samenwerking met de 1e lijn
Graag willen wij met u in gesprek hoe wij samen met u de zorg 

voor uw patiënten nog beter kunnen maken om gezamenlijk de 

nazorg zo optimaal en patiëntvriendelijk te organiseren. We streven 

naar goede communicatie met alle fysiotherapeuten in de regio, 

zoals overleg over een eventuele (spoed)verwijzing en de revalidatie 

van een conservatieve of operatieve behandeling, waarvoor we de 

patiënt liefst weer terugverwijzen naar de eigen fysiotherapeut.

Vanwege de veelbelovende resultaten de afgelopen 2 jaar van 

het acuut hechten van de voorste kruisband (de Ligamys 

techniek) gaan wij hier ook in Rijswijk mee door. Hiervoor is 

laagdrempelig en snel contact essentieel, zodat de patiënt ons 

via de fysiotherapeut en/of huisarts direct en makkelijk kan 

bereiken.

Samenwerking Sportgeneeskundig Centrum Den Haag  
en NOC.NSF
Zowel Bergman Clinics Bewegingszorg Rijswijk als het 

Sportgeneeskundig Centrum Den Haag maken deel uit van de 

door NOC.NSF geselecteerde medische centra voor de 

*M.u.v. Menzis

behandeling van topsporters met een NOC.NSF status. 

Sportgeneeskundig Centrum Den Haag heeft zitting in het 

Olympisch Medisch Panel van NOC.NSF. Dit panel houdt zich 

bezig met advisering aan de Nederlandse topsport en 

kennisontwikkeling op specifieke sportmedische thema’s (zoals 

sportmedische zorg, conditie- en krachttraining, voeding).

Vanaf 1 maart zullen de sportartsen van het Sportgeneeskundig 

Centrum Den Haag bij Bergman Clinics in Rijswijk spreekuren 

gaan houden. Het sport-spreekuur van Bergman Clinics 

Bewegingszorg Rijswijk is er niet alleen voor topsporters. 

Naast topsporters worden door de sportartsen met name 

breedtesporters gezien. Iedereen, ongeacht sportniveau of 

leeftijd, is welkom. De consulten van de sportartsen worden na 

verwijzing door de huisarts volledig vergoed uit de 
basisverzekering.

Contactgegevens
Bent u geïnteresseerd in toekomstige informatie en 

geaccrediteerde symposia op onze locatie in Rijswijk of  

heeft u vragen stuur ons dan een e-mail via  

bewegingszorg.rijswijk@bergmansclinics.nl
Uiteraard zijn wij voor u telefonisch bereikbaar voor toelichting 

op protocollen of andere vragen. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met de behandelend arts via 088 9000 599. Voor 

meer informatie, kijk ook op: www.bergmanclinics.nl 

Kennismaking en Seminar Rijswijk 
op dinsdag 20 maart 2018
Bij deze mailing ontvangt u van ons een uitnodiging met 

inschrijfkaart voor het seminar ‘Fysiotherapie en Bergman 

Clinics Orthopedie; samen in beweging’ op onze locatie in 

Rijswijk voor fysiotherapeuten uit de regio. Hier zullen alle 

orthopeden ook aanwezig zijn om nader kennis te maken.

Wij vertrouwen ook voor onze Orthopedie Focuskliniek in 

Rijswijk op een prettige samenwerking!

Hartelijke groet,

Het Bergman Clinics team

Voor een behandeling aan je schouder wil je zeker zijn van de beste medische zorg. Je wilt weten wat 

er precies moet gebeuren, wie het gaan doen en waarom die daar zo goed in zijn. Soms is dat een 

ziekenhuis, soms is het één van onze Focusklinieken waar we ons in veelvoorkomende behandelingen 

specialiseren. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Oriënteer je op bergmanclinics.nl

Je hebt maar één 
linkerschouder
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Orthopedie 
ook in Rijswijk
sinds juli 2017

Drs. N.R.A. (Niels) Baas
gespecialiseerd in knie

Dr. T. (Tom) Hogervorst
gespecialiseerd in heup en knie

Dr. H.J. (Hubert) Oostenbroek
gespecialiseerd in heup en knie

Dr. F. (Floor) van Eijk
gespecialiseerd in schouder en knie

Drs. P.E. (Pol) Huijsmans
gespecialiseerd in schouder

Dr. F.W.M. (Frank) Faber
gespecialiseerd in voet en enkel


