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Voorwoord
Met trots presenteren we u ons tweede Bergman Clinics Kwaliteits
kompas. In dit kompas laten we alle cliënten, zorgverleners,
zorgverzekeraars, politici en andere geïnteresseerden zien wat de
kwaliteits- en behandeluitkomsten zijn van de behandelingen bij
Bergman Clinics.
Alles draait om goede medische zorg. Maar wat is dat precies? Als je een medische klacht
hebt, dan zoek je een zorgaanbieder waarvan je weet dat de artsen en hun behandelteams
je klachten goed kunnen verhelpen en de behandelingen vaker hebben gedaan. Je wilt
als cliënt precies weten wat je kunt verwachten zodat je een goed onderbouwde keuze
kunt maken. En dat is nu precies wat wij met onze focusklinieken willen bieden. Dit
Kwaliteitskompas geeft daarom een onversneden beeld van onze werkwijze en van de
kwaliteits- en behandeluitkomsten tot nu toe.
Zoals tegenwoordig bijna elk ziekenhuis of focuskliniek, meten we de klanttevredenheid.
Deze is bij Bergman Clinics met een 8,6 over rapportagejaar 2017 goed. Dat is natuurlijk
interessant om te weten maar als vernieuwer in de zorg gaan wij graag een stap verder:
we maken ook de klinische uitkomsten en veiligheidsaspecten meetbaar. Daarmee kunnen
we nog specifieker nagaan wat goed gaat en wat nog beter kan. Zodat wij onze cliënten
op alle fronten de best mogelijke medische zorg kunnen bieden.
Voor het meten van de klinische uitkomsten en veiligheidsaspecten stellen we uitkomst
parameters vast voor elke soort behandeling, en meten we die systematisch. In 2012
begonnen we klein met enkele behandelingen, en daar komen nu elk jaar nieuwe
behandelingen bij. Ons Kwaliteitskompas is daarmee een belangrijke stap in de verdere
verdieping van ons kwaliteitsbeleid. U kunt erop rekenen dat we in ons volgende
Kwaliteitskompas wederom verantwoording afleggen over de kwaliteit van het groeiende
aanbod van medische zorg van Bergman Clinics. Wij hopen daarmee de medische zorg in
Nederland naar een nog hoger niveau te brengen. Zodat cliënten en ook de maatschappij
daar letterlijk beter van worden.
Wij houden u graag op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Bart Malenstein, CEO

4

5

Bij Bergman Clinics besteden we veel aandacht aan het meten van de resultaten
van onze behandelingen. Deze informatie is voor ons belangrijk om van te leren
en daarmee onze medisch zorg steeds beter te maken.
Wij hebben zeer hoge kwaliteitseisen

en volgens vaste protocollen getoetst

Het geeft u een indruk van hoe ervaren

geformuleerd die wij aan onze eigen

en geëvalueerd.

wij zijn, welke behandelresultaten wij

zorgverlening opleggen. Om te weten

Kwaliteitskompas:
hoe en wat?

behalen, hoe goed onze kwaliteit is en

of de zorg die wij bieden daadwerkelijk

Voor onze cliënten, verzekeraars en

hoe cliënten een behandeling hebben

voldoet aan deze maatstaven en aan de

andere zorgverleners is dit natuurlijk

ervaren.

verwachtingen van onze cliënten, wordt

ook belangrijke informatie. Daarom

ons kwaliteitssysteem continu

maken wij deze informatie openbaar.

Vier kwaliteitspijlers van Bergman Clinics
De verzamelde kwaliteitsinformatie ordenen we naar vier kwaliteitspijlers:
n

Resultaat van de behandeling

Mensen komen bij ons met bepaalde klachten die verholpen moeten worden. Concrete uitkomstparameters geven een
indruk over de mate waarin een klacht verholpen is.
n

Veiligheid

Bij Bergman Clinics werken we zo veilig mogelijk. Bij een operatie bestaat echter altijd een kleine kans op complicaties, zoals

Kompas belangrijk voor cliënten, verwijzers, verzekeraars,
overheid en geïnteresseerden

infecties of nabloedingen. Onze cliënten krijgen daar uitgebreide voorlichting over van hun arts. Het onderwerp veiligheid
geeft een beeld hoe vaak veiligheidsrisico’s zijn opgetreden.
n

Het is voor Bergman Clinics heel belangrijk om aan de wensen en behoeften van onze cliënten te voldoen, tenzij deze

Ook de overheid, die kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg wil bewaken, kan zien dat wij als focuskliniek het
openbaar maken van kwaliteit serieus nemen. Voor media is dit Kwaliteitskompas een middel om te kunnen zien
hoe onze organisatie presteert, waar we voor staan en hoe we door cliënten worden beoordeeld. Uiteindelijk zal
dit alles bij elkaar zijn vruchten afwerpen voor iedereen.

Zorg vergt deskundigheid en ervaring. Het is dan ook belangrijk dat zorgleners geschoold zijn en regelmatig bijscholing

strijdig zijn met professionele normen en/of richtlijnen. Om inzichtelijk te maken hoe goed we daar in slagen, voeren we
bijvoorbeeld bij alle cliënten een tevredenheidsonderzoek uit, registreren we eventuele klachten en bestuderen we reacties
die binnenkomen op Zorgkaart Nederland.
n
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Cliëntgerichtheid

Dit Kwaliteitskompas is belangrijk voor iedereen. Artsen en verwijzers moeten goed op de hoogte zijn en kunnen
vertrouwen op de kwaliteit van de zorgaanbieders waarnaar ze doorverwijzen. Cliënten willen weten waar en door
wie ze het best én prettigst behandeld kunnen worden voor een bepaalde aandoening. Verzekeraars hebben belang
bij zekerheid wie hen de beste en meest efficiënte zorg kan leveren tegen de laagste prijs. Door het zichtbaar en
tastbaar maken van de kwaliteitsuitkomsten, kunnen zij medische zorg nog beter met elkaar vergelijken.

Ervaring van arts en team

krijgen. Het vaker verrichten van de behandelingen vergroot de vaardigheid. Cliënten geven aan dat zij graag behandeld
willen worden door een arts die vaak een bepaalde behandeling uitvoert. Bij dit onderwerp maken wij inzichtelijk hoe we
de ervaring van de artsen en hun teams borgen.

7

Bart Malenstein, CEO:

“Om cliënten te kunnen laten kiezen voor de best passende medische
zorg is transparantie over kwaliteit vanuit de zorgaanbieder een
vereiste. Als Bergman Clinics streven we ernaar voorop te lopen in
deze transparantie.”
Cliënten belangrijke rol
in kwaliteitsbeleid

Ivo Piest, COO:
middel van evaluatieformulieren hun

wij tot nu toe beschikken. U ziet het

mening en ervaring kenbaar te maken.

aantal cliënten dat is behandeld, het

Om de kwaliteitservaring te meten bij

aantal operaties dat is uitgevoerd

Hoe wij meten

en de NPS. De NPS wordt gezien als

Wij registreren het behandelingstraject

de belangrijkste uitkomst binnen

en vragen cliënten om op verschillende

cliënttevredenheidsonderzoeken.

NIEUW:

momenten in dat traject vragenlijsten in

Het beantwoordt de vraag in welke

te vullen. Door alle verzamelde data te

mate iemand onze kliniek aanbeveelt

analyseren, krijgen we een steeds beter

aan vrienden/familie of collega’s.

Uitkomsten
parameters per
behandeling

en nauwkeuriger beeld van de resultaten

onze cliënten vragen wij hen altijd door

Ter vergelijking tonen wij u ook de scores van Zorgkaart Nederland. Dit initiatief van
patiëntenfederatie NPCF is bedoeld om consumenten te helpen bij het vinden en kiezen
van een zorgaanbieder en kwaliteit inzichtelijk te maken.

van onze behandelingen en zijn we in

Het tevredenheidsonderzoek in het

staat om de medische zorg voor onze

overzicht is onderverdeeld in een

cliënten steeds beter te maken.

totaal rapportcijfer (totale gemiddelde

“In onze focusklinieken werken we aan een omgeving die optimaal geschikt
is om de beste mogelijke kwaliteit van de behandelingen centraal te
stellen en ervaringen van onze cliënten continue te verbeteren.”

score van cliënten die zijn behandeld),

Vanaf 2012 meten we de
resultaten op behandelings
niveau. Cliënten zoeken
immers naar de beste behan
deling. Maar hoe weet je wie
waar goed in is, alleen op
basis van wat je erover hoort?
Onze uitkomstparameters
maken de kwaliteit van onze
behandelingen inzichtelijk.
Daarmee kunnen cliënten
een weloverwogen keuze
maken waar ze zich willen
laten behandelen. Wij presen
teren deze nu voor tien van
de twintig veelvoorkomende
behandelingen waar Bergman
Clinics zich op focust. Dat
aantal groeit gestaag.
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Waar mogelijk vergelijken we onze resul-

en rapportcijfers voor informatie die

taten met landelijke meetgegevens zodat

cliënten krijgen voorafgaand aan een

u een idee krijgt hoe onze resultaten zich

behandeling, de indruk van de kliniek,

verhouden tot de resultaten van andere

de bejegening door de behandelaar,

zorgverleners. Deze informatie verversen

de behandeling zelf en de nazorg.

we regelmatig zodat u altijd de meest
recente gegevens beschikbaar heeft.

Tot slot tonen we het percentage
klachten dat is ingediend ten opzichte

Kwaliteitsmetingen

van het totaal aantal cliënten dat in de

Per categorie geven wij u een overzicht

kliniek werd behandeld.

van de kwaliteitsuitkomsten waarover

Nicoline Beersen, Manager Kwaliteit:

“Het helpen van onze clienten begint al bij het
helpen maken van een bewuste keuze voor
de best passende zorgaanbieder. Met onze
kwaliteits-rapportages start onze zorg.”
9

De NPS (Netto Promoter Score) beantwoordt de vraag in welke mate iemand onze
kliniek aanbeveelt aan vrienden/familie of collega’s. Bergman Clinics scoort een een
gemiddelde NPS van 48.
Het landelijk gemiddelde van de Zelfstandige Kliniek Nederland (ZKN Klinieken) is 45.
In 2013 scoorden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 26 (FKG monitor 2013).

8.2

26 Focusklinieken, in veelvoorkomende
behandelingen gespecialiseerd
Uiterlijk & Huid
Bewegen

Bergman Clinics Kwailiteitsuitkomsten
Oogzorg

Kwaliteitsmetingen

Cliënten in 2017

Net Promotor Score (NPS)

105.153

48

Bewegingszorg

Vrouwenzorg
Operaties in 2017

Landelijk gemiddelde ZKN-klinieken

38.041

45

Inwendige Zorg

Rapportcijfers tevredenheidsonderzoek

Naarden
Rijswijk
Ogen
Amsterdam
Barneveld
Ede
’s-Hertogenbosch
Hilversum
Rijswijk
Veenendaal
Velp
Zwolle
Maag & Darm | Hart

Totaal 2017

Bejegening door behandelaar

De indruk van de kliniek

De behandeling

Informatie voorafgaand aan
behandeling

De gegeven nazorg

8,6

8,2

Bergman Clinics
score
Wij zijn trots op de scores die wij nu
behalen. Het toont aan dat we op
de goede weg zijn. Door continu
te meten en dat ook per behandelniveau te gaan doen, weten wij heel
specifiek wat goed gaat en waar we
kunnen verbeteren. Bovendien geeft

8,3

8,4

8,4

8,0

Amsterdam - AMC
Bilthoven
Vrouw
Amsterdam - AMC
Amsterdam - Buitenveldert
Bilthoven
Ede
Hilversum
Bey Uiterlijk | Huid
& Vaten
Amsterdam
Bilthoven
Den Haag
Heerenveen
Hilversum
’s-Hertogenbosch
Rijswijk
Zwolle

dit cliënten een helder beeld van wat
ze bij ons mogen verwachten.
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Je hebt maar
één rechterknie

Bergman Clinics
Bewegen
Bergman Clinics | Bewegen legt zich
toe op onderzoek en behandeling

Kwaliteitsmetingen Bewegen

van aandoeningen aan het
bewegingsapparaat. De nadruk ligt
op knie, schouder, heup, voet , enkel
en wervelkolomaandoeningen.
De behandelingen worden uit
gevoerd door orthopedisch
chirurgen, neurologen, neuro
chirurgen en anesthesiologen.
Bergman Clinics | Bewegen heeft
twee vestigingen, in Naarden (sinds
2010) en Rijswijk (sinds 2017).

Cliënten in 2017

Net Promotor Score (NPS)

Operaties in 2017

Landelijk gemiddelde ZKN-klinieken

23.056
11.045

63

Rapportcijfers tevredenheidsonderzoek
Totaal 2017

Indruk van de kliniek

De behandeling

Informatie voorafgaand
aan behandeling

Bejegening door
behandelaar

De gegeven nazorg

8,5

8,5

Zorgprogramma’s

53

8,6

8,6

8,1

Percentage klachten 2017

0,5%

Bergman Clinics | Bewegen biedt de
volgende zorgprogramma’s:
n

8,5

Schouderklachten

n

Rug- en nekklachten

n

Knieslijtage

n

Sport gerelateerde knieklachten

Kwaliteits

n

Heupslijtage

meting per

n

Voet- en enkelklachten

behandeling

n

Hand- en polsklachten

Heupklachten

Belangrijkste uitkomsten:
n

Bergman Clinics behoort in 2016 met 576 heupvervangingen tot de meest
ervaren instellingen van Nederland.

Bergman Clinics | Bewegen is
6.628 keer gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft

8 .7

n

Na de operatie ervaart 94% van onze cliënten een duidelijke verbetering.

n

Cliënten beoordelen de medische deskundigheid van de arts met een 9,0.

n

Slechts 0,2% van de cliënten heeft een diepe wondinfectie.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

een gemiddeld cijfer van 8.7.
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Kwaliteits
meting per
behandeling

Knieklachten – prothese

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics behoort in 2016 met 553 totale knieprothese operaties tot de meest ervaren instellingen
van Nederland.

n

N
 a de operatie ervaart 90% van onze cliënten een duidelijke verbetering van het dagelijks functioneren.

n

9
 0% van de cliënten geeft na 1 jaar aan dat de pijn in of om de knie is verminderd.

n

O
 nze cliënten beoordelen de medische deskundigheid van onze artsen met een 9,0.

n

0
 ,0% van de cliënten heeft een diepe wondinfectie doorgemaakt.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

Kwaliteits
meting per
behandeling

Lage rughernia

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics behoort met 512 lumbale hernia operaties in 2016 tot de meest gespecialiseerde instellingen in Nederland.

n

92%

van onze cliënten ervaart een duidelijke verbetering na de operatie.

n

7
 8% van onze cliënten beoordeelt het resultaat van de operatie na 1 jaar als goed tot uitstekend.

n

O
 nze cliënten beoordelen de medische deskundigheid van de arts met een 8,8.

n

Slechts

2% cliënten ondervinden een complicatie n.a.v. een hernia operatie.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

Drs. Cor van der Hart | locatie Naarden
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Bergman Clinics
Maag & Darm | Hart

Kwaliteits
meting per
behandeling

Darmonderzoek - coloscopie

Belangrijkste uitkomsten:
Bergman Clinics | Maag & Darm |
Hart richt zich op de diagnostiek

Kwaliteitsmetingen Maag & Darm | Hart

en behandeling van inwendige
aandoeningen. Bergman Clinics |

Cliënten in 2017

Net Promotor Score (NPS)

Maag & Darm | Hart is in 2009

5.916

opgericht en focust zich op

Behandelingen in 2017

hoogvolume gastroenterologische
(MDL) en cardiovasculaire

62

6.553

44

Rapportcijfers tevredenheidsonderzoek
Totaal 2017

Zorgprogramma’s
Bergman Clinics | Maag & Darm | Hart

8,5

Bejegening door
behandelaar

Informatie voorafgaand
aan behandeling

De behandeling

8,4

97% van de cliënten die bij Bergman Clinics zijn behandeld, ervaart geen of weinig ongemak tijdens de coloscopie.

n

Cliënten waarderen de uitvoering van een coloscopie bij Bergman Clinics gemiddeld met een rapportcijfer 8,4.

n

Door onze voorlichting en begeleiding is bij 96% van de cliënten de darm vooraf voldoende gereinigd voor goede controle.

n

Bij 95% van de uitgevoerde coloscopieën kan de volledige darm geïnspecteerd worden (90% is minimum norm voor goede
controle).

n

(hart en vaten). Bergman Clinics
in Bilthoven en Amsterdam.

Bergman Clinics beschikt over ruime ervaring met jaarlijks bijna 2700 coloscopieën.

n

Landelijk gemiddelde ZKN-klinieken

aandoeningen
Maag & Darm | Hart is gevestigd

n

8,7

8,6

Bij slechts 3 op de 1.000 cliënten (0,33%) treedt een complicatie (zonder blijvend effect) op.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

De gegeven nazorg

8,1

Percentage klachten 2017

0,3%

biedt de volgende zorgprogramma’s:
n

Maag- en darmziekten

n

Cardiologie

Kwaliteits

n

Cardiogenetica (erfelijke hartziekten)

meting per

n

Overgewicht

behandeling

n

Vervolgonderzoek t.b.v.

Gezond Gewicht

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Bergman Clinics | Maag & Darm |
Hart is 1.596 keer gewaardeerd
op ZorgkaartNederland en heeft
een gemiddeld cijfer van 8.8.
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8 .8

Belangrijkste uitkomsten:
n Bergman Clinics behoort in 2016 met 95 maagballon plaatsingen in Nederland
tot de meest ervaren instellingen.
n Deelnemers aan het programma gezond gewicht met begeleiding, verliezen
gemiddeld 15% lichaamsgewicht.
n 80% van onze cliënten is tevreden met het resultaat als de maagballon wordt
verwijderd.
n Cliënten geven het programma Gezond Gewicht gemiddeld een 8,3.
n 84% van alle cliënten die bij het programma gezond gewicht begeleiding van
de diëtist krijgen, beveelt het programma aan bij vrienden.
n Bij geen enkele cliënt was sprake van een technisch mankement aan de
maagballon.

Je hebt maar
één blaas

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages
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Je hebt maar
één rechterheup

Bergman Clinics
Vrouw
De drie klinieken van Bergman Clinics |

Bergman Clinics afgewikkeld.

Bergman Clinics | Vrouw heeft een

Vrouw zijn opgericht in samenwerking

Cliënten die worden doorverwezen

vestiging in Hilversum en twee in

met drie academische ziekenhuizen:

blijven onder de verantwoordelijkheid

Amsterdam.

UMC Utrecht, AMC en VUmc. Bergman

van hun behandelend arts van Bergman

Clinics | Vrouw vormt als het ware

Clinics en het behandelprotocol sluit

Zorgprogramma’s

voor deze topklinische instellingen

naadloos aan op dat van Bergman

Bergman Clinics | Vrouw biedt de

het voorportaal.

Clinics. Hiermee bieden we een

volgende zorgprogramma’s aan:

unieke mix van enerzijds schaal,

n

Bekkenbodemzorg

Bergman Clinics richt zich op

laagdrempeligheid en standaardisatie

(blaasklachten, ontlastingsklachten,

vrouwenzorg die binnen ‘standaard’

en anderzijds hoogwaardige kennis

vaginale verzakking (prolaps), pijn

(niet complexe) zorgprogramma’s

en expertise.

bij het vrijen)
n

Sterilisatie

met complexe problematiek worden

Uniek is dat Bergman Clinics | Vrouw

n

Afwijkend uitstrijkje

doorverwezen naar de UMC’s.

een door de Medisch Specialisten

n

Menopauze en overgang

Ruim 90% van de zorg wordt door

Registratie Commissie erkende opleiding

deze aanpak efficiënt, cliëntgericht en

heeft (MSRC-erkend) en een hoge

met een duidelijke uitkomst binnen

wetenschappelijke output heeft.

aangeboden kan worden. Vrouwen

Kwaliteitsmetingen Vrouw
Cliënten in 2017

Net Promotor Score (NPS)

Operaties in 2017

Landelijk gemiddelde ZKN-klinieken

9.525

47

1.954

41

Rapportcijfers tevredenheidsonderzoek
Totaal 2017

Indruk van de kliniek

De behandeling

Informatie voorafgaand
aan behandeling

Bejegening door
behandelaar

De gegeven nazorg

8,5

8,4

8,5

8,7

8,5

8,4

Percentage klachten 2017

0,2%
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Bergman Clinics | Vrouw is
1.935 keer gewaardeerd op
ZorgkaartNederland en heeft

8 .6

een gemiddeld cijfer van 8.6.
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Kwaliteits
meting per
behandeling

Stress-incontinentie

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics behoort met 226 TVT operaties in 2016 tot de meest ervaren instellingen van Nederland.

n

N
 a de operatie ervaart 94% van de vrouwen met ongewenst urineverlies een verbetering.

n

N
 a de operatie ervaart 78% van de vrouwen met ongewenst urineverlies een verbetering die veel beter of heel veel beter is.

n

N
 a de operatie is 90% van de cliënten in meer of mindere mate tevreden over het resultaat van de behandeling.

n

V
 an alle vrouwen die een operatie voor ongewenst urineverlies heeft ondergaan, beveelt 76% Bergman Clinics beslist aan.

n

C
 liënten beoordelen de medische deskundigheid van de arts met een 8,7.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

Kwaliteits
meting per

Prolaps (vaginale verzakking)

behandeling

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics behoort in 2016 met 130 operaties wegens vaginale verzakkingen tot de meest ervaren instellingen van
Nederland.

n

N
 a de operatie ervaart 94% van onze cliënten een situatie die is verbeterd.

n

N
 a de operatie is 90% van de cliënten in meer of mindere mate tevreden over het resultaat van de behandeling.

n

V
 an alle vrouwen die een operatie voor ongewenst urineverlies heeft ondergaan, beveelt 76% Bergman Clinics beslist aan.

n

C
 liënten beoordelen de medische deskundigheid van de arts met een 8,7.

n

Slechts

11 % van onze cliënten hebben na de operatie i.v.m. vaginale verzakking, enige last van incontinentieklachten.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

Prof. dr. Huub van der Vaart | locatie Hilversum

20

21

Je hebt
maar één rug

Bey Clinics
Uiterlijk | Huid & Vaten
Onder Bey Clinics | Uiterlijk | Huid

De klinieken zijn gevestigd in Bilthoven,

Vanaf 2018 wordt ook onder deze naam

& Vaten vallen alle plastische en

Rijswijk, Heerenveen, Amsterdam, Zwolle

gewerkt.

cosmetische ingrepen, dermatologie,

en Groningen.

spataderzorg en huidverbeterende
behandelingen. De behandelingen

Zorgprogramma’s

vallen zowel in het verzekerde als

Binnen Bey Clinics | Uiterlijk | Huid

onverzekerde segment.

& Vaten worden de volgende zorgprogramma’s aangeboden:

De klinieken zijn uitgerust met uiterst

n

Borst-, gelaat- en lichaamscorrectie

Bey Clinics | Uiterlijk | Huid & Vaten

moderne operatiekamers, state-of-the-art

n

Huidverbetering

is 2.506 keer gewaardeerd op

recovery en faciliteiten voor dag- en

n

Spataderzorg

klinische opnames.

n

Huidkankerzorg

ZorgkaartNederland en heeft

8 .7

een gemiddeld cijfer van 8.7.

Kwaliteitsmetingen Uiterlijk | Huid & Vaten
Cliënten in 2017

Net Promotor Score (NPS)

Operaties in 2017

Landelijk gemiddelde ZKN-klinieken

25.603

40

9.691

49

Rapportcijfers tevredenheidsonderzoek
Totaal 2017

Indruk van de kliniek

De behandeling

Informatie voorafgaand
aan behandeling

Bejegening door
behandelaar

De gegeven nazorg

8,4

8,3

8,4

8,4

8,5

8,2

Percentage klachten 2017

0,4%
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Kwaliteits
meting per
behandeling

Borstcorrigerende ingrepen

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics behoort in 2016 met 1.750 borstcorrigerende ingrepen tot de meest ervaren instellingen
van Nederland.

n

C
 liënten beoordelen de medische deskundigheid van de arts met een 9,0.

n

N
 a 1 jaar beoordeelt 93% van de vrouwen het resultaat variërend van goed tot uitstekend.

n

C
 liënten beoordelen de veiligheid van de uitvoering van de gehele behandeling met een 8,9.

n

Slechts

0,7% van de cliënten (7 van de 1.000) heeft een diepe wondinfectie na een borstcorrigerende ingreep.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages
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Bergman Clinics | Ogen
Bij Bergman Clinics | Ogen bieden we
zowel verzekerde als onverzekerde

Kwaliteitsmetingen Ogen

Je hebt maar
één rechteroog

zorg. Met zes intakecentra bieden we
oogzorg in het hele land.

Cliënten in 2017

Net Promotor Score (NPS)

Bergman Clinics | Ogen is gespecialiseerd

Operaties in 2017

Landelijk gemiddelde ZKN-klinieken

40.191

in onder meer refractiechirurgie en stamt

45

18.035

36

af van een van de eerste ooglaserklinieken
van Nederland. Nu, eenentwintig jaar na
de oprichting van onze eerste ooglaserkliniek en 100.000 behandelingen verder,
zijn we de grootste en meest ervaren
refractiekliniek van Nederland.
Twee van onze vestigingen bieden ook
verzekerde zorg aan, met een focus op

Rapportcijfers tevredenheidsonderzoek
Totaal 2017

Indruk van de kliniek

De behandeling

Informatie voorafgaand
aan behandeling

Bejegening door
behandelaar

De gegeven nazorg

8,3

8,1

8,3

8,4

cataract en maculadegeneratie.

8,4

8,3

Percentage klachten 2017

0,2%

Bergman Clinics | Ogen heeft vestigingen
in Hilversum, Utrecht, Amsterdam,
Rijswijk, Velp, Zwolle, ’s-Hertogenbosch,
Ede, Barneveld en Veenendaal.

Zorgprogramma’s
Bergman Clinics | Ogen biedt de volgende
zorgprogramma’s aan:
n

Staar (cataract)

n

Netvliesslijtage (maculadegeneratie)

n

Druk op de ogen (glaucoom)

n

Zichtcorrectie (ooglaseren, lensimplantatie)

Bergman Clinics | Ogen is 1.757
keer gewaardeerd op Zorg
kaartNederland en heeft

8 .6

een gemiddeld cijfer van 8.6.

Drs. Michiel Blok | locatie Hilversum
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Kwaliteits
meting per
behandeling

Ooglaseren

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics beschikt over ruime ervaring. Jaarlijks ondergaan meer dan 3.821 cliënten (7.422 ogen)
een ooglaserbehandeling.

n

8
 3% van de cliënten die bij Bergman Clinics zijn behandeld heeft na 3 maanden een zichtscherpte van minimaal 80%
zonder bril of contactlenzen.

n

B
 ij 93% van de behandelde cliënten wordt de target zichtscherpte behaald.

n

8
 9% van de cliënten zou de ooglaserbehandeling bij Bergman Clinics aanraden aan familie en vrienden.

n

B
 ij 3 op de 1.000 cliënten (0,3%) treedt een complicatie (zonder blijvend effect) op.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages

Kwaliteits
meting per
behandeling

Staar

Belangrijkste uitkomsten:
n

B
 ergman Clinics behoort in 2016 met 5.151 staaroperaties tot de meest ervaren instellingen van Nederland.

n

Het

uiteindelijke resultaat van de cataractoperatie wordt door cliënten beoordeeld met een 8,3.

n

B
 ij 95% van de cliënten komt de brilsterkte die de cliënt na de staaroperatie nodig heeft, overeen met de van te
voren gemaakte inschatting.

n

C
 liënten beoordelen de medische deskundigheid van de arts met een 8,7.

n

B
 ij 0% van de cliënten is na de operatie een infectie ontstaan.

Uitgebreidde rapportage lezen? www.bergmanclinics.nl/kwaliteit/kwaliteitsrapportages
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Blijven verbeteren
OVER BERGMAN CLINICS

Medische zorg elke dag beter maken. Dat is onze missie en dat is wat ons drijft. Met deze tweede

Focus. Aandacht. Resultaat.

maken van de medische zorg. Inmiddels staan er tien behandelingen in en wij hopen dat er in

editie van het Kwaliteitskompas zetten we een volgende stap in het verbeteren en transparant
de komende jaren steeds meer mogelijkheden ontstaan om te kunnen vergelijken met andere
klinieken en ziekenhuizen. We vergelijken onze kwaliteitsdata ook op internationaal niveau met
die van toonaangevende instellingen, zoals het ICHOM.

Medisch overleg | locatie Amsterdam
We zijn dankbaar voor alle respons die wij

Volgende stap

krijgen van onze cliënten, behandelaars,

Wij zullen gestaag en gedreven

Bergman Clinics is meer dan 25 jaar geleden opgericht met als doel om elke dag medische zorg

verzekeraars en de politiek. Hiermee

doorwerken voor een optimaal

nog beter te maken. Inmiddels hebben we 26 vestigingen verspreid over heel Nederland. Ons

kunnen we onszelf verder verbeteren en

kwaliteitsbeleid en de invoering en

werken aan het hogere doel: medische

uitvoering daarvan. Wij luisteren naar

zorg in Nederland hoogwaardig,

onze cliënten, delen wat we weten

zorgconcept is gebaseerd op focus. Bij ons draait alles om de cliënt en zijn of haar aandoening.

toegankelijk en betaalbaar maken. In

en nemen onze verantwoordelijkheid

Onze visie op
medische zorg

omlaag moeten. Dat is alleen mogelijk

of haar past. Daar is specialisatie voor

2015 gaven we als eerste focuskliniek

met het transparant maken van

als aanbieders van zorg, zorgverzekeraars

nodig. Want door focus en innovatie kan

breed inzicht in kwaliteitsuitkomsten op

behandeluitkomsten. Ons uiteindelijke

We zien dat mensen steeds bewuster

en cliënten intensief samenwerken. En

de zorg én beter én goedkoper worden.

behandelingsniveau. In deze editie zijn

doel is dat wij onszelf blijven verbeteren

kiezen, ook op medisch gebied. We

we op basis van inhoudelijke criteria

Zo wordt er maximaal ingespeeld op de

een aantal nieuwe behandeluitkomsten

en topkwaliteit medische zorg leveren

hebben meer behoefte aan objectieve en

behandelingen kunnen bieden en deze

klacht of aandoening van de cliënt met

toegevoegd. We hopen in ons volgende

aan meer dan tevreden cliënten.

transparante informatie. Daarnaast weten

kunnen beoordelen. Iedereen moet zorg

het beste resultaat voor zowel de cliënt

Kwaliteitskompas nog meer uitkomsten

we allemaal dat de kosten in de zorg

kunnen krijgen die het beste bij hem

als de maatschappij.

te kunnen delen.

gemaakt over de vergoeding van zorg die
in het basispakket valt. Dit betekent dat
de behandeling gewoon wordt vergoed.
Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar onze website.

deling, waar uw gezondheid en veiligheid centraal staat. Verplicht onderdeel
van het ZKN keurmerk is het beheersen
van de veiligheid met een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit systeem
richt zich op het beperken van risico’s die
cliënten lopen tijdens hun behandeling.

Zelfstandige klinieken met
het ZKN keurmerk staan
garant voor een geborgde
kwaliteit van medische
zorg, een snelle efficiënte
en persoonlijke behan-

De internationale
norm ISO 9001: 2015
(ISO = International
Standards Organization)
is een aanduiding voor
de kwaliteitszorg binnen organisaties.

Keurmerken en certificeringen
Bij Bergman Clinics is de hoogste
kwaliteit en veiligheid van medische
zorg gegarandeerd. Dit wordt
bevestigd door verschillende
onafhankelijke kwaliteitsinstanties.
Verzekerde zorg
Bij Bergman Clinics kan de cliënt terecht
voor een breed scala aan gespecialiseerde
behandelingen. Het merendeel van deze
behandelingen wordt vergoed door de
zorgverzekeraar en een aantal behande-

30

lingen (voornamelijk cosmetische- en
refractiechirurgie) zijn niet verzekerd.
Er is overigens geen onderscheid in
service of kwaliteit, voor alle behandelingen geldt dezelfde kwaliteitsstandaard.
Bergman Clinics
heeft ook in
2018 met alle
verzekerde
zorgverzekezorg!
raars afspraken

100%

HKZ staat voor
Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector: duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. HKZ geeft
certificaten aan zorginstellingen die
voldoen aan vooraf gestelde kwaliteitsnormen. De endoscopieafdeling van
Bergman Clinics heeft een certificaat
ontvangen vanwege een bovengemiddeld
goed werkend Veiligheids Management
Systeem (VMS).

Het Spataderkeurmerk
van De Hart & Vaatgroep
helpt patiënten een
keuze te maken voor een
ziekenhuis of zelfstandig
behandelcentrum waar goede spataderzorg wordt aangeboden.
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Telefoon 088 9000 500
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Web
www.bergmanclinics.nl
2018

Bergman Clinics

