
113112

TOP
COSMETISCHE
CHIRUGIE
OP NIEUWE 
LOCATIE

tekst BO VROlIjk fotografie FEMqUE SCHOOk

ergman Clinics Rijswijk valt op en oogt van 
de buitenkant als medisch centrum.  Binnen 
ervaar je direct dat het gaat om een state-
of-the art kliniek. De moderne inrichting, de 

ronde kroonluchters en comfortabele luxe fauteuils  
in de wachtkamer zorgen voor een prettige sfeer. 
Ervaren professionals en gespecialiseerde artsen 
lopen door de gangen met ieder zijn of haar eigen 
deskundigheid en persoonlijke benadering. “Voor de 
regio Zuid Holland bood het prachtige kasteel de 
Binkhorst in Den Haag als monument helaas beper-
kingen,” aldus Mechteld Bentinck, Clinic Manager. 
“Om onze cliënten ook in de toekomst te blijven voor-
zien van optimale zorg op het allerhoogste niveau 
hebben wij gekozen voor deze nieuwe locatie in Rijs-
wijk. Hier kunnen we met innovatieve technieken en 
de beste faciliteiten in een aangename omgeving 
een heel palet van zorg aanbieden.” 

Ambiance van een boutique hotel
Bergman Clinics Rijswijk biedt cosmetische ingrepen 
en specialistische behandelingen op het gebied van 
huid- en lichaamsverbetering. “Een succesvolle in-
greep zoals een facelift, spataderbehandeling of 
correcties van borsten, lippen, neus, ogen of oren be-
staat meer dan uit deskundigheid en professionele 
begeleiding. Ook de omgeving waar de behande- 
lingen worden verricht moet voldoen aan de hoogste 
eisen. Alleen het beste is goed genoeg en dat geldt 
dus ook voor de operatiekamer, de behandelkamers, 
de ontvangstruimte en de privékamers waar cliënten 
na een operatie mogen verblijven en zelfs kunnen 
overnachten.” Deze eenpersoonskamers hebben de 
ambiance van een boutique hotel en dat maakt zorg 
erg aangenaam. 

Persoonlijke betrokkenheid
“Door de cliëntgerichte opzet van onze klinieken kun-
nen ook de medewerkers optimaal aandacht geven 
aan al onze cliënten. Bij Bergman Clinics vind je de 
persoonlijke aandacht die bij medische zorgverlening 
zo belangrijk is. Dat maakt mijn werk ook elke dag 
zo bijzonder. Wij bieden voor iedereen een unieke 
mix van (verzekerde en niet verzekerde) ingrepen en 
behandelingen, op medisch topniveau. Voor welke 
reden je Bergman Clinics ook bezoekt samen gaan 
we voor een mooier leven.”

Bergman Clinics
Braillelaan 5
Den Haag
T 088 900 05 38
www.bergmanclinics.nl

Bergman Clinics richt zich op het aanbieden van 
hoogwaardige medische specialistische zorg, waarbij  
de cliënt centraal staat. In meer dan twintig jaar is  
dit familiebedrijf uitgegroeid tot één van de meest 
toonaangevende klinieken van Nederland met Rijswijk  
als nieuwste paradepaardje. 

“ AllEEn HET 
BESTE IS  
GOED GEnOEG”
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BEAUTy, WELLNEss & HEALTH SpECIAl

Bergman Clinics is gespecialiseerd in verze-
kerde en onverzekerde behandelingen op het 
gebied van:

• Cosmetische chirurgie
• Dermatologie
• Spataderzorg
• Huidtherapie
• Rimpelbehandelingen

neem voor een vrijblijvende afspraak contact 
met ze op via 088 9000 500.

Mechteld Bentinck, 
Clinic Manager


