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C L I N I C S

�  Via drie verschillende radio-
commercials maken wij mensen 
bewust van hun keuze mogelijk      -
heden in de zorg. Deze radio-
commercials zijn te horen op
onder andere Qmusic, Sky Radio
en lokale omroepen.

�  Ook online maken we mensen 
bewust van hun keuze-
mogelijkheden bij verwijzing
door hun huisarts. Soms is het
een ziekenhuis, soms is het
een focuskliniek.

�   Daarnaast dragen vier 
verschillende uitingen in print
bij aan het overbrengen van de 
boodschap. De uitingen zijn onder 
andere te vinden in Elsevier, FD 
Persoonlijk, Volkskrant Magazine
& Vrouw. 

Voor verwijzers

Publiekscampagne:
Toelichting en achtergrond

Voor een behandeling aan je knie 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

Voor een behandeling aan je ogen 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



Kwaliteitsgerichte patiënt wil keuze 
zorgaanbieder met huisarts overleggen 
Naarden, 16 september 2016. De kwaliteitsgerichte 
patiënt waardeert de kennis van de huisarts (85%). 
Ondanks dat wil het merendeel van die patiënten (57%) 
actief betrokken zijn bij de keuze naar welke specialist 
wordt doorverwezen voor een planbare medische 
behandeling. Deze duidelijke behoefte aan shared 
decision making blijkt uit recent onderzoek in opdracht 
van Bergman Clinics, dat is uitgevoerd onder kwaliteits-
gerichte zorgconsumenten tussen de 45-65 jaar uit ver-
stedelijkte gebieden in Nederland. Tegelijkertijd blijkt dat 
deze groep niet altijd voldoende op de hoogte is van de 
keuzemogelijkheden. Dit kan het maken van een wel-
overwogen keuze voor een zorgaanbieder in de weg 
staan. Om patiënten bewust te maken van de mogelijk-
heden en hen zo goed mogelijk in staat te stellen een 
goed geïnformeerde afweging te maken, start Bergman 
Clinics op 19 september een publiekscampagne.

Kwaliteitsgerichte patiënt waardeert advies huisarts
Van alle respondenten geeft 28% aan volledig op het advies 
van de huisarts te vertrouwen voor de keuze van een zorgaan-
bieder. 57% overlegt met de huisarts, om vervolgens samen te 
bepalen welke zorgaanbieder het meest geschikt is. De meest 
gebruikte bronnen onder respondenten die een actieve rol 
spelen bij het bepalen van de meeste geschikte zorgaanbieder 
zijn: de huisarts (55%), internet (49%) en overleg met de directe 
omgeving (43%).

Resultaat van de behandeling staat voorop
Bij het bepalen van de meest geschikte zorgaanbieder wil men 
vooral zeker weten dat men in goede handen is. Deskundigheid 
(50%) en bewezen kwaliteit van zorg (47%) zijn de meest 
genoemde criteria door respondenten die zelf een actieve rol 
spelen bij het maken van een keuze. Ook betaalbaarheid/verze-
kerd zijn (37%), ervaring van de arts en het team (32%) en 
focus en specialisatie (31%) scoren hoog. Slechts 3% noemt 
een goede bereikbaarheid of een korte reistijd als het belang-
rijkste criterium bij het maken van een keuze.

Verzekerde zorg bij focusklinieken onbekend
Zelfs deze goed geïnformeerde groep patiënten weet niet altijd 
waar men terecht kan voor planbare medische zorg. Bijna 50% 
van de respondenten geeft aan niet te weten de keuze te heb-
ben tussen een ziekenhuis of een focuskliniek. 1 op de 5 denkt 

onterecht helemaal geen keuze te hebben. Ook is onvoldoende 
bekend dat focusklinieken zorg bieden die vaak gewoon 
vergoed wordt vanuit het basispakket. Van de respondenten die 
aangeven een focuskliniek  te kennen, weet bijvoorbeeld maar 
1 op de 7 dat ze er ook terecht kunnen voor verzekerde zorg 
binnen het basispakket.

Publiekscampagne Bergman Clinics
Op 19 september start Bergman Clinics met een landelijke 
publiekscampagne. De campagne moet patiënten ervan bewust 
maken dat zij bij verwijzing door hun huisarts, keuzemogelijk-
heden hebben waar en door wie zij hun planbare medisch- 
specialistische zorg willen laten uitvoeren.

“De focusklinieken van Bergman Clinics zijn een uitstekend en 
toegankelijk alternatief bij de keuze voor planbare medisch- 
specialistische zorg. Door onze focus op veelvoorkomende 
behandelingen hebben we veel kennis en expertise opge-
bouwd. Voor bepaalde ingrepen behoren wij inmiddels tot 
de meest ervaren instellingen in Nederland. Hierdoor kunnen 
wij onze cliënten zeer specialistische zorg bieden van hoge 
kwaliteit. We committeren ons aan het resultaat van onze 
behandelingen. Dit blijkt ook uit onze kwaliteits- en behandel-
uitkomsten en de klantwaarderingen op zorgkaartnederland.nl. 
Daarnaast is onze zorg voor iedereen toegankelijk. Het over-
grote deel van onze behandelingen is verzekerde zorg (70%) en 
wordt gewoon vergoed vanuit het basispakket. Voor patiënten 
is het belangrijk om te weten dat ze de keuze hebben en samen 
met hun huisarts kunnen bepalen of ze naar een ziekenhuis 
gaan of naar een focuskliniek”, aldus Bart Malenstein, 
algemeen directeur Bergman Clinics.

Over Bergman Clinics
Bergman Clinics richt zich op vijf zorgvelden: Bewegingszorg, 
Oogzorg, Vrouwenzorg, Inwendige Zorg en zorg voor Uiterlijk 
en Huid. Bergman Clinics heeft contracten met alle zorgverze-
keraars. Jaarlijks ontvangt Bergman Clinics 80.000 cliënten. De 
klantwaardering van Bergman Clinics op zorgkaartnederland.nl 
is gemiddeld een 8,7.

Alle genoemde onderzoeksresultaten zijn afkomstig uit het onderzoek uit-
gevoerd in augustus 2016 door Team Vier in opdracht van Bergman Clinics 
onder 280 Nederlandse respondenten (kwaliteitsgerichte zorgconsumen-
ten) tussen 45-65 jaar, man en vrouw, woonachtig in Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Utrecht en de gemeenten Arnhem en Den Bosch.

Voor een behandeling aan je blaas 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

Voor een behandeling aan je rug 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


