
een kijkje bij... Bergman Clinics

“Voor ons als verpleegkundi-

gen is het heel prettig om te 

werken in een ruime, mooie 

en schone omgeving...”

Renske van Asselt
Verpleegkundige bij
Bergman Clinics

Bergman Clinics bestaat al sinds 
1988 en heeft inmiddels tien locaties  
in Nederland. Oorspronkelijk deed 
de Bergman Kliniek uitsluitend 
plastische chirurgie maar inmiddels 
doen we onder meer orthopedie, 
prothesiologie, MDL-aandoeningen, 
cardiologie en bekkenbodemzorg 
in de verschillende gespecialiseerde 
centra. Renske van Asselt werkt in de 
Kliniek voor Houding en Beweging 
in Naarden, welke sinds 1 augustus 
2010 operationeel is.

“Het gebouw is het voormalige hoofdkantoor van Hagemeyer en 
staat langs de A1. Het pand is van binnen volledig vernieuwd. Vanaf 
de opening ben ik als verpleegkundige op deze locatie werkzaam. 
Hiervoor werkte ik in een algemeen ziekenhuis.”

Wat doet de Bergman Clinics allemaal?
“Vorig jaar zijn we gestart met drie orthopeden en binnenkort zijn 
dat er al acht. Verder zijn er twee neurochirurgen, een pijnspecia-
list en twee sportartsen werkzaam. Er is een MRI/röntgenspectrum 
en een volledig revalidatiecentrum. De orthopeden doen onder 
andere: knie-, schouder-, heup- en voetoperaties. De prothesiologie 
werkt volgens de rapid-recovery methode. De neurochirurgen voe-
ren wervelkolomoperaties uit volgens de MTD- en sextantme thodes. 
En dat allemaal in onze vier hypermoderne operatiekamers.”

En wat is het verschil met werken in een groot ziekenhuis?
“Een groot verschil met het werken in een algemeen ziekenhuis is 
bijvoorbeeld de korte lijnen tussen verpleegkundigen en artsen. 
Ook wordt er veel overlegd en samengewerkt met fysiothera-
peuten. Hierdoor is er veel specialistische kennis en kun je de 
kwaliteit van zorg hoog houden.”

Is er ook een verpleegafdeling waar mensen verblijven?
“Zeker, de verpleegafdeling bestaat uit 40 privékamers. Voor ons 
als verpleegkundigen is het erg prettig om te werken in deze ruime, 
mooie en schone omgeving.

Het werk bestaat vooral uit het verlenen van de pre en post 
operatieve zorg. Wij werken, net als in een algemeen ziekenhuis, in 
dag-, avond- en nachtdiensten. Vooralsnog is de kliniek op zondag 
gesloten, maar in de toekomst zal de kliniek zeven dagen per week 
geopend zijn.”

Hoe is de sfeer bij jullie?
“Ik heb geen spijt van mijn overstap vorig jaar. Collega’s op de 
verpleegafdeling, maar ook de andere disciplines zoals artsen, 
 anesthesisten, podologen, pijnspecialisten, sportartsen, recovery-
verpleegkundigen, operatie-assistenten, doktersassistenten, 
fysiotherapeuten en afdelingsassistentes zijn zeer gemotiveerd en 
enthousiast en dat is te merken. Wij horen regelmatig terug van 
cliënten dat de sfeer in de kliniek geweldig is.

Als verpleegkundige heb je in de kliniek alle mogelijkheden om 
de zorg te verlenen zoals je dit graag wilt. Aandacht geven aan 
cliënten, service-gericht werken en kwaliteit van zorg leveren. En 
wat natuurlijk heel veel voldoening geeft dat zijn de cliënten die 
tevreden zijn!”


