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Locaties van Bergman Clinics
in Nederland

Zie de nascholingskalender op onze website voor de onderwerpen en de data, via de QR code of
www.bergmanclinics.nl/nascholingen.
We volgen het advies van RIVM (COVID-19) op de voet en passen onze werkwijze hierop aan.

Bewegen | Naarden
Topsport als proeftuin voor herstel van orthopedische (sport)klachten
Sportarts Maarten Moen, al 8,5 jaar werkzaam bij Bewegen | Naarden, combineert zijn werk met een baan bij het
NOC*NSF. Na een verblijf van een maand bij de Olympische Spelen in de rollen van sportarts en
plaatsvervangend chef-arts, vertelde hij:
‘De helft van mijn werkende leven mag ik doorbrengen in topsport-kringen en alles wat ik daar leer en beleef,
neem ik mee naar mijn poli. Topsport is een proeftuin om op een andere manier van (sport)klachten af te komen.
Topsporters kunnen vaak ondanks behoorlijke blessures toch presteren. Elke topsport ervaring neem ik dan ook
mee naar ‘gewone stervelingen’ die niet van olympisch niveau zijn. Zoals toch het onderste uit de kan willen halen
en er alles aan doen om voor herstel te zorgen (mindset). Maar ook hoe we iemand kunnen behandelen (fysieke
handelingen). Goed om je heen blijven kijken, een brede scope houden en hoe kunnen we iemand extra helpen.
Zo blijven we leren en verbeteren. Die kennis pas ik dan weer graag toe binnen onze kliniek’.
Bewegen | Amsterdam
Nieuw! Combinatieafspraak Carpaal Tunnel Syndroom
Vanaf 1 november aanstaande is het mogelijk om uw patiënten voor een ‘Combinatieafspraak Carpaal Tunnel
Syndroom’ naar onze locatie in Amsterdam te verwijzen.
In de praktijk houdt de afspraak in dat uw patiënt tijdens één consult de neuroloog spreekt, het aanvullend
EMG-onderzoek wordt verricht en de uitslag direct wordt meegedeeld.
Wanneer er sprake blijkt van een Carpaal Tunnel Syndroom, zijn er de volgende (behandel)opties.
1. Afwachten
2. Een (nacht)spalk
3. Een injectie met corticosteroïden ter plaatse van de pols
4. Een kleine operatie onder lokale verdoving door de plastisch chirurg
Voor de drie behandelmogelijkheden kan direct een afspraak worden gemaakt.
Bewegen | Capelle aan den IJssel
Nieuw! Bewegen | Capelle aan den IJssel, buitenpoli van Bewegen | Rotterdam
Half september heeft onze locatie in Rotterdam een buitenpoli in Capelle aan den IJssel geopend. Verwijzen via
ZorgDomein naar de nieuwe locatie verloopt via Bewegen | Rotterdam. Om onduidelijkheid te voorkomen vermelden
we in het ZorgDomein van Bergman Clinics | Bewegen | Rotterdam per zorgproduct waar de afspraak plaats kan
vinden: Rotterdam en/of Capelle aan den IJssel.
Bewegen | Delft
Gesloten! Bewegen | Delft
Zoals wellicht bij u bekend hebben we na de fusie tussen Bergman Clinics | Bewegen en NLHCC (o.a. Medinova en
Orthopedium) besloten onze kliniek in Delft per 30 september 2021 te sluiten. Patiënten zijn van harte welkom in
de nabijgelegen klinieken in Rotterdam en Rijswijk of in de buitenpoli, in Capelle aan den IJssel. Hieronder een
overzicht van de specialisaties per locatie en de verwijsstructuur.
Verwijzen via ZorgDomein

Bergman Clinics | Rotterdam*

Bergman Clinics | Rijswijk

Specialisatie gevestigd
op locatie

Hoofdlocatie (met OK)
Rotterdam

Buitenpoli (zonder OK)
Capelle aan den IJssel

Hoofdlocatie (met OK)
Rijswijk
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Bewegen | Alkmaar

wervelkolom
wervelkolom

zenu
zen

Nieuw! Bewegen | Alkmaar, buitenpoli van Bewegen | Ede
Op 9 september 2021 opende in Alkmaar een buitenpoli van Bewegen | Ede (neurochirurgie).
Patiënten met een vermoeden van een rug- of nekhernia (neurochirurgie) zijn er van harte
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welkom voor snelle diagnostiek, uitleg en adviezen en het opstellen van een behandelplan.
Ook patiënten die wachten op een operatie aan een nekhernia, rughernia of kanaalstenose
(incl. spondylodese) zijn welkom. Operaties vinden plaats op onze locatie in Ede, en de poli-
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afspraken en controles in Alkmaar.
Verwijzingen naar onze polikliniek voor neurochirurgie in Alkmaar ontvangen we met
voorkeur via ZorgDomein, locatienaam: Bergman Clinics, Bewegen | Huid & Vaten | Vrouw,
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Keesomstraat, Alkmaar. Wanneer u intercollegiaal overleg wenst voor Bewegen | Alkmaar,
belt u naar 088 9000 599, optie 3.

rugge
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Bergman Clinics | KNO
Verbouwing KNO | Hilversum en nieuwe locaties
KNO | Hilversum is onlangs verbouwd, waardoor de locatie nu geheel in huisstijl van Bergman Clinics is gebracht.
Voorbereiding voor uitbreiding van Bergman Clinics | KNO in omliggende regio’s is in volle gang. We informeren u
tijdig over de data en de locaties.
Direct telefoonnummer voor KNO, intercollegiaal overleg/spoed
Wanneer u een patiënt met KNO-klachten met spoed wilt verwijzen en u wilt dit met een van onze specialisten
bespreken, dan kunt u hen bereiken via het volgende rechtstreekse telefoonnummer: 035-647 39 65. Bij een te
lange wachttijd wordt het nummer doorgeschakeld naar ons Contact & Service Center.
Bergman Clinics | Vrouw
Vrouw | Heerenveen
Uitbreiding benigne gynaecologie
Gynaecoloog Henk Oosterhof, erkend expert op het gebied van overgangs- en menopauzeklachten is onlangs
gestart bij Bergman Clinics | Vrouw | Heerenveen. Door zijn komst hebben we het zorgaanbod kunnen uitbreiden
met onder andere abnormaal bloedverlies, afwijkend uitstrijkje en zwelling in de onderbuik.
Prof. dr. Huub van der Vaart, supergespecialiseerd in bekkenbodemproblematiek is al werkzaam in de kliniek in
Heerenveen.
Vrouw | Almere
Nieuw! Bergman Clinics | Vrouw | Almere
Bergman Clinics | Vrouw breidde op 10 september haar locaties uit, op locatie van de al bestaande KNO-vestiging
in Almere. Hiermee wordt aan de toenemende vraag naar vrouwenzorg in de regio Almere voldaan.
Het spreekuur wordt gehouden door prof. dr. Jan-Paul Roovers, urogynaecoloog. Cliënten kunnen bij hem terecht
voor onder andere blaas-, ontlastings-, en verzakkingsklachten. Aanvullende diagnostiek en operaties worden
uitgevoerd in het behandel- en operatiecentrum in Hilversum. Vrouw | Almere houdt elke vrijdag spreekuur.
Verwijzingen naar onze poli Vrouw | Almere ontvangen we met voorkeur via ZorgDomein, locatienaam:
Bergman Clinics, Vrouw | KNO, Bartokweg Almere

Algemene informatie
Artsen in en uit dienst 01-07-2021 tot en met 30-09-2021
Divisie | Plaats

Naam arts

Type specialist

Bewegen | Arnhem

Mark Falke

Orthopedisch chirurg

x

Ogen | Flevoland

Niva Shrestha

Oogarts

x

Ogen | Amsterdam, Haarlem

Michelle Mol

Oogarts

x

Ogen | Haarlem, Zaandam

Marco Wekker

Basisarts

x

Vrouw | Heerenveen

Henk Oosterhof

Gynaecoloog

x

MDL specialist

x

Maag & Darm | Bilthoven

In
dienst

Uit
dienst

Bewegen | Arnhem

Jan Willem Kouwenhoven

Orthopedisch chirurg

x

Bewegen | Rotterdam

Pieter Monteban

Orthopedisch chirurg

x

Digitalisering nieuwbrief
Wilt u deze nieuwsbrief de volgende keer digitaal ontvangen? Geef dan het e-mailadres van uw
praktĳk via onderstaande link door. We stellen uw reacties op prĳs!
www.bergmanclinics.nl/digitalenieuwsbrief
Centraal aanspreekpunt voor verwĳzers
Wanneer u persoonlijk kennis wilt maken met onze specialisten, een keer mee wilt kijken op de OK of een
(geaccrediteerde) nascholing op uw locatie wilt organiseren met een van onze specialisten als spreker, dan kunt
u contact opnemen met Annelieke Bergman.
U kunt haar ook benaderen over de inrichting van ZorgDomein en met niet-patiënt gerelateerde vragen en
opmerkingen; M 06 51 00 55 23, E a.bergman@bergmanclinics.nl
Uiteraard zijn wij altijd bereikbaar via het centrale nummer voor verwijzers 088 9000 599 of via
huisarts@bergmanclinics.nl.
Hartelijke groet, Team Bergman Clinics
Mocht u zich willen afmelden voor deze nieuwsbrief, dan kunt u dit doorgeven via huisarts@bergmanclinics.nl

