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Geachte huisarts(en) en/of huisartspraktijkmedewerker(s),

De vraag naar onze specialistische zorg neemt toe. We werken dan ook op verschillende locaties aan het vergroten  
van onze capaciteit en het efficiënter organiseren van onze zorg en het proces van doorverwijzen. Zo werken we aan  
nuttige én tijdige zorg voor uw patiënten.

Lancering podcast Dokters in Dialoog
Eind juni lanceerden we Dokters in Dialoog, een podcastserie voor huisartsen. In elke aflevering komt één van onze  
acht divisies aan bod en gaat een van onze specialisten met huisarts Femke van Gennip in gesprek over een specifieke 
aandoening of behandeling. Elke aflevering duurt ongeveer een half uur. De onderwerpen zijn gekozen in overleg met een 
aantal huisartsen en gekoppeld aan een leerdoel. Zo zijn er podcasts over onder andere de schouder, Mohs’ chirurgie, 
borstverkleining, maculadegeneratie en prolaps.

Benieuwd wat u kunt verwachten? In de aflevering over prolaps bijvoorbeeld behandelen we het effect van het  
pessarium of chirurgie op vaginale prolapsklachten aan de hand van een recent gepubliceerd nederlands multicenter-
onderzoek. Welke behandeling is beter voor welke patient? Wat weten we over de juiste maat van de ring? Wat is  
het effect van ringgebruik op blaas, darm en seksueel functioneren? We geven ook tips en tricks.

Met de podcast bent u snel up-to-date. U luistert hem op een moment dat u uitkomt via www.bergmanclinics.nl/podcast, 
Spotify, Apple podcasts, Google Podcasts of Amazon Music als u zoekt op ‘Bergman Clinics’ of ‘Dokters in Dialoog’.

Bewegen
Bewegen Arnhem | Ede
Nieuwe locatie in Arnhem: wervelkolomchirurgie en orthopedie in één pand!
In juni 2022 openden we in Arnhem een nieuwe locatie. Onze voormalige locaties in Ede (voorheen NedSpine) en Arnhem 
(voorheen Medinova) komen hier samen. De nieuwe kliniek aan de Meester 
E.N. van Kleffensstraat telt drie verdiepingen met o.a. een polikliniek, een 
diagnostisch centrum (röntgen, echografie en MRI), een pijnkliniek en twee 
operatiekamers (klasse 1). Daarmee wordt onze chirurgische zorg op het 
gebied van heup, knie, schouder, voet/enkel, rug en nek nog efficiënter en 
beter multidisciplinair. 

Bergman Clinics | Bewegen | Arnhem, Meester E.N. van Kleffensstraat 14, 
6842 CV:
• Vanaf 27 juni open voor alle poliklinische afspraken (orthopedie, neurologie en neurochirurgie)
• Vanaf 25 juli open voor alle types operaties (orthopedie, neurologie en neurochirurgie)
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Geachte huisarts(en) en huisartspraktijkmedewerkers,
De lente komt eraan en net als heel Nederland kijken we uit naar wat zonniger 
weer. Mede in de hoop dat Covid-19 daardoor in aantal afneemt en patiënten 
wanneer ze klachten hebben weer vaker hun weg naar de huisartspraktijk 
vinden en daarmee ook naar ons. 
Graag informeren we u met deze brief over de voor u interessante ontwikkelingen binnen onze organisatie. 

Korte wachttijden en wachttijdbemiddeling
Binnen al onze divisies sturen we op korte wachttijden. We zijn er trots op dat het ons al sinds maart 2020 (heel 
afgelopen jaar) is gelukt om divisiebreed de wachttijden binnen de treeknormen te houden. 
Vanwege Covid-19 zijn de wachttijden in heel Nederland logischerwijs opgelopen. Waar mogelijk ondersteunt 
Bergman Clinics de ziekenhuizen om de planbare zorg te continueren. Dit doen we onder andere door patiënten 
van ziekenhuizen over te nemen en zorgverzekeraars en het ROAZ inzicht te geven in onze wachttijden ten 
behoeve van wachttijdbemiddeling. 
Om patiënten en u te informeren over zo actueel mogelijke wachttijden, passen we de wachttijden in ZorgDomein 
en op onze website wekelijks aan.

Bergman Clinics | KNO, voorheen Van Linschoten Specialisten 
Zoals eerder bericht heeft Bergman Clinics eind 2020 Van 
Linschoten Specialisten overgenomen. Op 22 maart 2021 is de 
naamswijziging en de huisstijl van Bergman Clinics doorgevoerd.

Tevens zijn in ZorgDomein de zorgproducten overgezet naar het 
domein van Bergman Clinics. De zorgproducten zijn vindbaar onder 
een dubbele naam, dit vergemakkelijkt voor u de vindbaarheid. Deze 
dubbele naam zullen we het komende jaar in ZorgDomein blijven 
voeren. 
•  Bergman Clinics | KNO, voorheen Van Linschoten Specialisten, 

Bartokweg, Almere
•  Bergman Clinics | KNO, voorheen Van Linschoten Specialisten, 

Erich Salomonstraat, Amsterdam
•  Bergman Clinics | KNO, voorheen Van Linschoten Specialisten, Van 

Linschotenlaan, Hilversum 
•  Bergman Clinics | Kno, voorheen Van Linschoten Specialisten, 

Wervershoofstraat, Amersfoort 
Locaties van Bergman Clinics  

in Nederland
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Nieuwe chirurg in dienst
Om te voldoen aan de groeiende vraag naar gespecialiseerde en hoogwaardige zorg, breidde het artsenteam in 
Arnhem uit met orthopedisch chirurg Hanneke Weel. Haar aandachtsgebieden zijn heup, voet en enkel. 

Bewegen | Capelle aan den IJssel, Rotterdam en Rijswijk
Oudere patiënten met een operatie-indicatie direct verwijzen naar de juiste locatie
Bij het doorverwijzen van patiënten voor een heup- of knieprothese is hun leeftijd van belang. Bij onze locatie in 
Rotterdam (met buitenpoli in Capelle aan den IJssel) kunnen patiënten van alle leeftijden terecht voor hun 
behandeling. Bij onze locatie in Rijswijk geldt voor chirurgische ingrepen een leeftijdsgrens van 80 jaar. Voor 
conservatieve behandelingen kunnen patiënten vanaf 15 jaar terecht in al onze klinieken.

Bewegen | Breda
Vernieuwing en uitbreiding behandelcentrum
Bergman Clinics Breda breidt uit om aan de groeiende vraag naar 
gespecialiseerde en hoogwaardige zorg te voldoen. De verbouwing van  
het complex duurt tot september 2022 en tijdens de werkzaamheden  
zijn we gewoon open. 

Dit kunt u na de verbouwing verwachten:
• Een totaal vernieuwde, moderne kliniek
• Een eigen radiologisch centrum 
• Behoud van korte toegangstijden
• Gratis parkeren op eigen terrein

Nieuwe chirurg in dienst
Ook het artsenteam in Breda is uitgebreid met orthopedisch chirurg Sander Schouten. Zijn aandachtsgebieden 
zijn heup, knie, voet en enkel. 

Ogen
Ogen | Amsterdam
Nieuw! Corneatransplantaties vanaf 1 mei 2022
Vanaf mei kunnen patiënten op onze locatie in Amsterdam terecht voor het (gedeeltelijk) vervangen van troebel 
hoornvlies door donormateriaal. Onze oogartsen Ebba Ghyczy en Ivanka van der Meulen werken al jaren op deze 
locatie in Amsterdam en in het Amsterdam UMC. Ze hebben veel ervaring met het behandelen van patiënten met 
diverse medische en chirurgische hoornvliesproblemen. Ze maken deel uit van een sterk team hoornvlies-
specialisten bij het Amsterdam UMC, dat ook deze corneatransplantaties verzorgt. 

Ogen | Arnhem/Velp
Vergroten capaciteit oogheelkunde regio Arnhem/ Velp
Als altijd streven we naar korte toegangstijden voor onze oogheelkundige zorg. Doorgaans lukt dat goed maar  
in de regio Arnhem/Velp zijn de toegangstijden opgelopen. De vraag naar oogheelkundige zorg is daar sterk 
toegenomen. We werken nu hard aan het uitbreiden van onze capaciteit en hopen vanaf medio september alle 
patiënten weer tijdige zorg te bieden.

Ogen | Ede, Veenendaal en Velp
Extra capaciteit voor diabetesscreening
In de regio Ede, Veenendaal en Velp werken we aan extra capaciteit voor fundusfotografie voor de screening op 
diabetes. We investeren in extra funduscamera’s en waar mogelijk wordt de screening uitgevoerd door een 
optometrist onder toezicht van een oogarts. Hierdoor krijgen patiënten sneller toegang tot de screening en komt 
er ruimte vrij bij de spreekuren van de oogarts voor nieuwe patiënten. Zo werken we aan zuinige en zinnige zorg.



Ogen | Den Bosch
Nummers voor intercollegiaal overleg
Het telefoonnummer voor intercollegiaal overleg van Ogen | Den Bosch dat we in januari doorgaven, is onjuist. 
Hieronder vindt u het correcte telefoonnummer, dat ook in ZorgDomein in het veld ‘Aanwijzingen’ staat.

Intercollegiaal overleg Ogen | Den Bosch: 088 9000 548 of via het centrale nummer: 088 9000 599, optie 1.

Huid & Vaten
Huid & Vaten | Alle locaties
Nieuw! Telefonische en videoconsulten voor kortere toegangstijden
De toegangstijden voor Huid & Vaten lopen per locatie uiteen. In de zelfplanner en triage wordt een eerste consult 
normaal gesproken op basis van locatie ingepland en is de toegangstijd dus afhankelijk van waar de patiënt 
woont. Vanaf nu bieden we waar mogelijk ook telefonische en videoconsulten aan. Locatie of afstand zijn hierbij 
ondergeschikt, en deze consulten worden ingepland op basis van de eerst beschikbare plek. Dit verkort de 
toegangstijden voor het eerste consult aanzienlijk. Binnen Zorgdomein komt een apart product voor deze 
consulten, met de actuele wachttijden.

Huid & Vaten | Den Bosch
Nieuw! Spataderzorg in Den Bosch
Sinds juni jl bieden we ook het zorgprogramma spataderzorg in Den Bosch aan. Een eerste afspraak bestaat uit 
een duplexonderzoek met aansluitend een consult bij de (vaat)chirurg. Zowel de verzekerde behandelingen zoals 
een EVLT-behandeling als onverzekerde behandelingen zoals flebectomie volgens Müller en 
sclerocompressietherapie behoren tot het behandelaanbod.

Huid & Vaten | Enschede
Vanaf juni ook proctologie in Enschede
In Enschede starten de chirurgen Lisanne Posma-Bouman en Koen Reijnders voor het zorgprogramma 
proctologie. Zij behandelen patiënten met hemorroïden, marisken, peri-anale fistels, anale fissuur en sinus 
pilonidalis. Consulten, onderzoeken, poliklinische behandelingen en nacontroles vinden plaats op onze locatie in 
Enschede. Operaties onder algehele of met spinale anesthesie vinden plaats in ons behandel- en 
operatiecentrum in Hilversum. De twee chirurgen in Enschede werken ook samen met de dermatologen voor 
oncologische verrichtingen op het gebied van huidkanker.

KNO 
KNO | Alle locaties
Spoed en intercollegiaal overleg
Voor spoed, intercollegiaal overleg en al uw vragen aan onze specialisten, kunt u bellen met ons vertrouwde 
nummer: 035 6473 965.

KNO | Amersfoort
Locaties Wervershoofstraat en Heideweg ‘fuseren’
In juni gingen onze twee KNO-locaties in Amersfoort samen tot één hoofdlocatie op de Heideweg. Deze beschikt 
over de modernste apparatuur en de KNO-artsen werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Door deze 
samenvoeging kunnen we de service en kwaliteit zoals u die van Bergman Clinics gewend bent, blijven waarborgen.

Vrouw
Vrouw | Den Bosch
Met de komst van gynaecoloog Jolein Groeneweg in juni hebben we ons zorgaanbod in Den Bosch uitgebreid. 
Patiënten met abnormaal bloedverlies en menstruatiestoornissen kunt u nu ook naar ons verwijzen. 



Vrouw | Heerenveen
Per september 2022 starten twee nieuwe artsen in Heerenveen: urogynaecoloog Robert Hakvoort en gynaecoloog 
Marinus van der Ploeg. Van der Ploeg is gespecialiseerd in verzakkingen urine-incontinentie. Daarmee breiden we 
ons zorgprogramma uit. Dr. Henk Oosterhof blijft praktijk houden op dinsdagen. Patiënten kunnen bij hem terecht 
met menopauzeklachten, een afwijkend uitstrijkje en urogynaecologische klachten.

Vrouw | Hilversum
Met de komst van gynaecoloog Jolein Groeneweg in april hebben we ons zorgaanbod in Hilversum uitgebreid. 
Patiënten met abnormaal bloedverlies en menstruatiestoornissen kunt u nu ook naar ons verwijzen. 

Vrouw | Rijswijk
Op 21 juni 2022 opende een nieuwe Vrouw-locatie in Rijswijk. Dr. Deodata Tijsseling biedt hier twee keer per week 
urogynaecologische programma’s aan. Vanaf 2023 bieden we op deze locatie ook benigne programma’s aan. De 
nieuwe locatie zit aan de Braillelaan op nummer 5. Op Braillelaan nummer 10 is de divisie Bewegen al gevestigd. 

Bey (Uiterlijk) 
Achtergrondinformatie over zorgpad borstverkleining
Bergman Clinics verzorgt jaarlijks ongeveer 800 van de 5.000 borstverkleiningen in Nederland. De ingreep doen we 
steeds vaker in dagbehandeling, al is soms een nachtopname nodig. Wij hanteren een onderste leeftijdsgrens van 
18 jaar. Een uiterste leeftijdgrens is er niet: ook op latere leeftijd kan een borstverkleining veel bijdragen aan de 
kwaliteit van leven. Voor vrouwen met een cupmaat groter dan D, een BMI lager dan 30 en met lichamelijke 
klachten van rug, nek en/of schouders wordt een borstverkleining vergoed vanuit de basisverzekering. De 
patiënttevredenheid is bij ons zeer hoog. Voor meer informatie zie: www.beyclinics.nl/borstverkleining.

Nascholingen
In 2022 organiseren we op diverse locaties geaccrediteerde nascholingen. We organiseren deze
nascholingen onder andere omdat we het belangrijk vinden dat u en onze specialisten elkaar
persoonlijk kunnen ontmoeten en waarderen uw komst. Aan het volgen van nascholingen
zijn geen kosten verbonden. De programmatijden zijn: 17.30-21.15, inclusief buffet.

We nodigen u uit om u in te schrijven via de nascholingskalender.
Deze wordt gedurende het jaar voortdurend aangevuld en is te vinden
via: bergmanclinics.nl/nascholingen.

Artsen in en uit dienst

Artsen in en uit dienst 01-07-2022 tm 30-09-2022

Divisie | Plaats Naam arts Type specialist In dienst Uit dienst

Bewegen | Arnhem Hanneke Weel Orthopedisch chirurg x

Bewegen | Breda Sander Schouten Orthopedisch chirurg x

Huid & Vaten | Enschede Lisanne Posma-Bouman GE-chirurg x

Huid & Vaten | Enschede Koen Reijnders Oncologisch chirurg x

KNO | Amsterdam en Hilversum Saskia Konings KNO-arts x

Vrouw | Heerenveen Marinus van der Ploeg Gynaecoloog x

Vrouw | Heerenveen Robert Hakvoort Uro-gynaecoloog x

Vrouw | Rijswijk Deodata Tijsseling Uro-gynaecoloog x

Maag & Darm | Bilthoven Irene Vegting MDL-arts x

Bey | Utrecht Irene Veth Cosmetisch arts x



Digitalisering nieuwbrief
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen? Geef dan het e-mailadres van uw praktijk 
door op onderstaande webpagina. We stellen uw inschrijving op prĳs!
www.bergmanclinics.nl/digitalenieuwsbrief

Centraal aanspreekpunt voor verwĳzers
Wij zijn altijd bereikbaar via het centrale nummer voor verwijzers: 088 9000 599* en via  
huisarts@bergmanclinics.nl.

Wilt u persoonlijk kennismaken met onze specialisten, een keer meekijken op de OK, een (geaccrediteerde) 
nascholing op uw locatie organiseren met één van onze specialisten als spreker of u afmelden voor deze 
nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen via: huisarts@bergmanclinics.nl.

Hartelijke groet, Team Bergman Clinics

*Telefonisch keuzemenu achter het centrale nummer voor verwijzers 088 9000 599:

1. Ogen

2. Bewegen

3. Rug & Nek en chronische pijnbestrijding

4. Huid & Vaten

5. Uiterlijk

6. Maag & Darm en Hart

7. Vrouw

8. KNO

U hoeft het bericht niet af te luisteren, u kunt direct uw keuze maken.
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