
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bergman Clinics rondt overname klinieken van Duitse zorgketen Capio af 
  

Volgende stap in groeistrategie met overname zes klinieken in Duitsland 
 
Naarden, XX November 2020 - Bergman Clinics heeft de overname van de klinieken van de Duitse 
zorgketen Capio afgerond. Met de overname van zes klinieken maakt Bergman Clinics zijn entree in de 
Duitse markt, wat de grootste Europese zorgmarkt is, en versterkt het de positie in Noordwest-Europa. 
Bergman Clinics wil door schaalvergroting in Noordwest-Europa komen tot een internationaal platform 
voor hooggespecialiseerde planbare medische zorg. 
 
De zes klinieken die door Bergman Clinics zijn overgenomen, waaronder twee regionale algemene 
klinieken, zijn vooral gespecialiseerd in vaatchirurgie en oogzorg. Zij ontvangen op jaarbasis zo’n 200.000 
patiënten, waarvan ongeveer 180.000 poliklinische bezoeken voor planbare ingrepen op het gebied van 
vaat- en oogchirurgie. Twintigduizend patiënten ontvangen regionale klinische zorg. De zes locaties 
hebben 900 medewerkers, waarvan 150 artsen. Bij elkaar hebben ze een capaciteit van 540 bedden. De 
meeste klinieken liggen in het midden van Duitsland, één kliniek bevindt zich in het Zuiden van Beieren. 
 
Het is de ambitie van Bergman Clinics de klinieken waar mogelijk te laten groeien, gebruikmakend van de 
kennis, ervaring en methoden die Bergman Clinics ook op haar andere locaties hanteert, alsook via 
overnames. De belangrijkste focusgebieden zijn, net als in Nederland, bewegen, ogen, huid & vaten en 
uiterlijk. Duitsland kent een langdurige historie van planbare medische zorg via gespecialiseerde klinieken. 
Het aanbod is echter zeer versnipperd, hetgeen consolidatiemogelijkheden en schaalvoordelen biedt. 
 
Ook in Duitsland zal Bergman Clinics staan voor het leveren van kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte 
behandelingen tegen een prijs die bijdraagt aan kostenbeheersing van de zorg. De toenemende 
schaalgrootte stelt Bergman Clinics daarnaast in staat om synergievoordelen te behalen. De Duitse 
zorgactiviteiten zullen bijdragen aan resultaatvergelijkingen op medisch en operationeel gebied tussen 
verschillende klinieken, waarmee de zorg binnen de gehele groep continu kan worden verbeterd. Verder 
zullen ook de Duitse klinieken een platform zijn voor innovaties in digitale zorg.   
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
 
Bergman Clinics 
Christiaan Boer (Commercial Director & Corporate Communications | Bergman Clinics) 
E: C.Boer@bergmanclinics.com  
T: +31 (0)6 51402152 
 
Over Bergman Clinics 
Bergman Clinics is al bijna 30 jaar een van de meest vooraanstaande ketens van zelfstandige klinieken met 
ongeveer 100 focusklinieken, verspreid over Nederland, Zweden, Denemarken en Noorwegen. De 
focusklinieken richten zich op het aanbieden van hoogwaardige planbare medische zorg, waarbij de cliënt 
en de aandoening centraal staan. Bergman Clinics is specialist voor veelvoorkomende behandelingen op 
het gebied van Bewegen, Ogen, Vrouw, Uiterlijk, Hart, Maag & Darm en Huid & Vaten. Bergman Clinics 
heeft afspraken met alle zorgverzekeraars en het overgrote deel van de behandelingen wordt vergoed 
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vanuit het basispakket. Jaarlijks ontvangt Bergman Clinics in Nederland en Scandinavië meer dan 250.000 
cliënten. Bij Bergman Clinics werken meer dan 2.000 medewerkers en meer dan 200 specialisten. 
 
Over Ramsay Santé Group 
Met de overname van Capio AB Group in 2018 werd Ramsay Santé een van de leiders op het gebied van 
privéklinieken en eerstelijnszorg in Europa, met 36.000 medewerkers en 8.600 behandelaars die 7 miljoen 
patiënten bedienen in 350 vestigingen verspreid over 6 zes landen: Frankrijk, Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Duitsland en Italië. Ramsay Santé biedt bijna alle medische en chirurgische specialismen aan 
op het gebied van algemene ziekenhuiszorg, nazorg en revalidatie en geestelijke gezondheid.  
 

 
 


