
Bergman Clinics is een 
door het ministerie van 
VWS erkende Instelling 
voor Medisch Specialis-
tisch Zorg. 

De kliniek is in meer dan  
20 jaar tijd uitgegroeid tot 
een van de meest vooraan-
staande klinieken van Ne-
derland met 8 vestigingen 
in Amsterdam, Bilthoven, 
Den Haag, Heerenveen en 
Naarden.

Het team van gerenom-
meerde medisch specialis-
ten en deskundig verple-
gend en ondersteunend 
personeel biedt hoge kwa-
liteit patiëntenzorg en pro-
fessionele begeleiding in 
een prettige, vriendelijke 
en ontspannen sfeer. De 
medisch specialisten van 
Bergman Clinics behande-
len de categorieën Inwen-
dige Zorg, Houding en Be-
weging, Uiterlijk en Huid en 
Vrouwenzorg.  Wachtlijsten 
ontbreken of zijn zeer kort.

Endoscopie unit
De  Kliniek voor Inwendige 
Zorg in Bilthoven  beschikt 
over een volledige endo-
scopie unit voor maag/
darm onderzoek, alle labo-
ratoriumfaciliteiten, echo-
grafie, echocardiografie, 
(inspannings)elektrocardio-
grafie en botdensitometrie 
(DEXA). Hiermee heeft de  
kliniek een breed pakket 
aan diagnostiek en preven-

tief diagnostisch onderzoek 
binnen de vakgebieden 
gerelateerd aan Inwendige 
Geneeskunde. 

Onbekend
Internisten Karel Jan Tuse-
nius en Gijs Schaap vinden 
het jammer dat veel men-
sen in de omgeving van 
Bilthoven het bestaan van 
de kliniek voor Inwendige 
Zorg van Bergman Clinics 

niet kennen. “Het grote 
verschil met een gewoon 
ziekenhuis is dat wij klein-
schaliger en dus patiënt-
vriendelijker werken, we 
hebben kortere lijnen en 
geen lange wachttijden. 
Als mensen bij ons met een 
klacht komen proberen 
wij deze zodanig op te los-
sen dat naar alle mogelijke 
oorzaken wordt gekeken. 
Als na een onderzoek blijkt 

dat een patiënt gezond lijkt 
maar toch last heeft van 
bijvoorbeeld buikklachten, 
dan stoppen we niet en 
gaan we door tot er wel een
oplossing is gevonden.”

Klacht en resultaatgericht
Maag-, Darm-, Leverarts Jan 
van Hattum noemt dat een 
klacht- en resultaatgerichte 
benadering. “Zo had ik een 
patiënt die last had van 

onregelmatige ontlasting. 
Soms moest hij drie of vier 
keer per dag naar het toilet, 
soms sloeg hij twee dagen 
over. Na bloedonderzoek, 
bestudering van de echo 
en endoscopie bleek dat 
de darmen en de maag ge-
zond waren. Waar vaak een 
verdere behandeling in zo’n 
geval op dit punt wordt af-
gebroken, gaat Bergman 
Clinics verder met onder-

zoeken naar de oorzaak van 
de klachten. Bij deze pati-
ent bleek dat de darmen 
weliswaar gezond waren  
maar de werking niet goed 
was. Met een combinatie 
van geneesmiddelen en di-
eetafspraken is deze patiënt 
toch van zijn klachten afge-
komen.” 

Kleinschalig
Karel Jan Tusenius is blij 
dat hij bij Bergman Clinics 
in een kleinschalige om-
geving optimale zorg kan 
bieden voor de patiënt. 
“Mensen kunnen bij ons te-
recht voor zowel preventief 
als voor gericht onderzoek 
naar algemene gezond-
heidsklachten en naar spe-
cifieke klachten. 

Verzekerd
Van onbegrepen vermoeid-
heid, gewichtsverlies, pijn, 
hormonale klachten, bloed-
druk en cholesterolproble-
men tot maag-, darm- en 
leverklachten. Bovendien 
is het belangrijk om te we-
ten dat onze behandelin-
gen volledig verzekerd zijn.  
Aangezien huisartsen zeer 
tevreden zijn over de re-
sultaten en de persoonlijke 
aandacht voor de patiënt, 
verwijzen zij steeds vaker 
naar ons door.” 

Bergman Clinics, Kliniek 
voor Inwendige Zorg, 
Prof. Bronkhorstlaan 10, 
Bilthoven, T  0900-8099

Topzorg in prettige sfeer
Behandelingen Bergman Clinics vergoed door zorgverzekeraar

Maag-, Darm-, Leverarts Jan van Hattum (l) en internist Karel Jan Tusenius van Bergman Clinics.


