
Naarden, 29 september 2020

Nieuwsbrief Bergman Clinics, september 2020

Geachte huisarts(en) en medewerkers,  

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen binnen onze organisatie.
Ook de nieuwsbrief ontwikkelt zich. Vanaf heden zijn er vijf versies, waardoor de inhoud meer is toegespitst op de regio 
rondom uw praktijk. Daarnaast is de belangrijkste informatie en de regio-indeling ook na te lezen op onze website: 
www.bergmanclinics.nl/huisartsen. Klik om dit te zien op ‘nieuwsbrief huisartsen’. 

Bereikbaarheid specialisten
Wanneer u een specialist wil spreken, bijvoorbeeld om een spoedverwijzing af te stemmen, is 
het belangrijk om ons snel te kunnen bereiken. We adviseren u gebruik te maken van het 
telefoonnummer voor intercollegiaal overleg en direct door te klikken naar de juiste divisie. Zo 
verkort u de doorlooptijd. Het keuzemenu hoeft u dus niet in het geheel af te luisteren. 

088 9000 599, nummer voor intercollegiaal overleg

Keuze opties: (direct doorklikken, u hoeft het bericht niet af te luisteren)
1. Ogen 5. Uiterlijk
2. Bewegen 6. Maag & Darm en Hart
3. Rug & Nek en chronische pijnbestrijding 7. Vrouw
4. Huid & Vaten

Diverse locaties zijn hiernaast bereikbaar via directe telefoonnummers. Wanneer dat het geval is 
vindt u deze telefoonnummers in ZorgDomein (bij spoedverwijzingen) in het veld ‘Voorbereiding’. 

Digitale patiëntreis, van verwijzing tot en met 1e afspraak 
Sinds 16 juli kunnen cliënten, die via ZorgDomein naar Bergman Clinics zijn verwezen, in één 
omgeving een afspraak maken én alle informatie vinden om goed voorbereid te zijn op hun eerste 
afspraak. Patiënten zijn hierdoor beter gefaciliteerd én het is effi  ciënter. 

Natuurlijk is en blijft het mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. De ervaring leert ons echter dat patiënten deze 
vorm van digitalisering waarderen. Ook patiënten in de hogere leeftijdsgroepen, mede t.g.v. Covid-19. 
De digitale patiëntreis begint bij de huisarts. Wanneer de huisarts digitaal verwijst, kunnen we de digitalisering voortzetten. 
Daarnaast heeft digitaal verwijzen minder invloed op het milieu. 

De digitale patiëntreis is in samenwerking met ZorgDomein en ChipSoft gerealiseerd. Om andere organisaties te informeren 
hoe ze deze werkwijze ook in kunnen zetten vond er 23 september een webinar plaats.
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Casusbespreking, ter voorkoming van een verwijzing naar de tweede lijn 
Via onze website www.bergmanclinics.nl/casusbespreking kunt u een specialist raadplegen wanneer u wilt weten of het 
raadzaam is om een patiënt te verwijzen. Samen kunnen we hier eventuele onnodige verwijzingen door voorkomen. U 
raadpleegt een specialist, zonder een verwijzing naar de tweede lijn. 

Nieuw! Bijlagen meezenden via ZorgDomein 
Bergman Clinics heeft de module Bijlagen in ZorgDomein geïmplementeerd. Dit houdt in dat u sinds 3 juli bijlagen mee kan 
zenden wanneer u via ZorgDomein naar ons verwijst. Bijlagen kunnen o.a. zijn: foto’s, MRI’s en medische dossiers van andere 
instellingen. Wij vragen u hier zoveel mogelijk gebruik van te maken: patiëntendossiers zullen hierdoor sneller en op veilige 
wijze compleet zijn. 

Bergman Clinics | Bewegen 
De nieuwste generatie knieprotheses
Bergman | Bewegen | Breda en Delft plaatsen de nieuwste generatie knieprotheses. Van dit type prothese zijn er wereldwijd 
meer dan 1 miljoen geplaatst en uit onderzoeken blijkt dat dit type prothese beter overeenkomt met het gevoel van een 
eigen knie. Binnenkort wordt dit type prothese ook op de locaties in Arnhem, Naarden en Rotterdam in gebruik genomen. 

Uitbreiding gespecialiseerde schouderpolikliniek
Bergman Clinics | Bewegen breidt de gespecialiseerde schouderpolikliniek uit op onze locatie in Breda. Stefan Heijnen en 
Gert Jan Geijsen, beide orthopedisch chirurg en gespecialiseerd in schouderklachten, beoordelen er multidisciplinair met de 
fysiotherapeut en echografist problematiek rondom de schouder. 
Bergman Clinics heeft al gespecialiseerde schouderpoli’s in Arnhem, Delft, Naarden en Rijswijk.

Bergman Clinics Bewegen alweer een jaar de naam van Orthopedium, Medinova en NedSpine.
Ruim een jaar geleden fuseerde Bergman Clinics met Orthopedium, Medinova en NedSpine. Omdat we er nog weleens 
vragen over ontvangen, laten we de ‘oude namen’ tijdelijk voortbestaan in ZorgDomein om de locatie aan te geven.

Bergman Clinics | Ogen 
Capaciteit cataractoperaties op peil
Ondanks Covid-19 is de capaciteit voor cataractoperaties bij Bergman Clinics op peil. De wachttijden zijn kort en inzichtelijk 
op onze website en in ZorgDomein. 

Centrum voor vitreoretinale chirurgie in Oost Nederland
Bergman Clinics | Ogen | Doetinchem is voor Bergman Clinics (naast Amsterdam) de 2e locatie voor VR-chirurgie waar 
cliënten worden behandeld voor:
• epiretinaal membraan / puckers;
• maculagat;
• vitreomaculaire tractie VMT; 
• floaters.

Omdat er een goede samenwerking is tussen RadboudUMC en Bergman Clinics | Ogen en er inmiddels 2 VR-chirurgen in 
Doetinchem werkzaam zijn bieden we ook de meer urgente vitreoretinale ingrepen, zoals: 
• netvliesloslating (<48 uur);
• herloslating; 
• dropnucleus;
• glasvochtbloeding bij niet diabeten.

De samenwerking met VR-chirurgen van RadboudUMC en Deventer Ziekenhuis vormen de basis voor een snelle 
toegankelijkheid van deze 2e lijns oogzorg.
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Verkort traject voor kinderen met orthoptische klachten
Op een speciaal daarvoor ingericht deel van het OK-complex van Ziekenhuis Gelderse Vallei is het zorgpad Strabologie voor 
kinderen tot 18 jaar geoptimaliseerd. Het team van Bergman Clinics | Ogen opereert daar zelfstandig in samenwerking met de 
anesthesiologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vervolgstap is dat de strabologen van alle locaties er hun ‘eigen patiënten’ 
kunnen opereren.  
Op deze wijze dragen we voor deze zorgvraag bij aan een verkorting van de toegangstijd en het verkleinen van het landelijke 
capaciteitsprobleem.  

Bergman Clinics | Huid & Vaten 
Extra aandacht voor patiënten met (een vermoeden van) huidkanker
Afgelopen weekend kwam opnieuw de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de pers. Dit naar aanleiding van een rapport van 
het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker.
Een fors aantal mensen lijkt nog steeds terughoudend te zijn in het raadplegen van hun huisarts (en hun dermatoloog) uit 
vrees voor het coronavirus. Ook is de fysieke capaciteit in praktijken vaak nog beperkt. We willen graag benadrukken dat onze 
dermatologen laagdrempelig voor u beschikbaar zijn (telefonisch of digitaal). Conform de afspraken die vastliggen in de NHG-
Standaard Verdachte huidafwijkingen. 

Bij twijfel: raadpleeg één van onze dermatologen en stuur uw patiënt waar nodig met spoed door. Overtuig hem of haar ook 
van de noodzaak hiervan. Huidkanker is immers in de regel goed te behandelen, mits het tijdig wordt ontdekt. Huidkanker is 
onze gedeelde zorg! 

Bovenstaand bericht is geplaatst op verzoek van Colette van Hees, voorzitter NVDV.

TeleDE, in te zetten voor een teleconsult bij (een vermoeden van) huidkanker
TeleDE is een dienst waarmee huisartsen gemakkelijk een teleconsult kunnen uitvoeren. Met deze app kunnen via smartphone, 
computer of tablet enkele vragen worden ingevuld en samen met twee à drie foto’s direct worden verzonden naar de 
dermatologen van Bergman Clinics | Huid & Vaten.
De dermatologen van Bergman Clinics beantwoorden een teleconsult op werkdagen, mits tussen 8.30 en 17.00 verzonden, 
regulier binnen 4 en bij spoed binnen 1 uur. 

TeleDE zorgt ervoor dat huisartsen en patiënten snel weten of een dermatoloog adviseert om de patiënt wel/niet te verwijzen. 
Het advies ‘niet verwijzen’ is voorzien van een advies waarmee de huisarts de patiënt zelf kan behandelen.

Inschrijven voor TeleDE is eenvoudig, gebruik hiervoor het inschrijfformulier op: https://www.bergmanclinics.nl/huisartsen/telede

Bergman Clinics | Vrouw 
Nieuw: Asherman zorgprogramma bij Bergman Clinics | Vrouw
Bergman Clinics | Vrouw | Hilversum biedt sinds 1 september in samenwerking met prof. dr. Mark Hans
Emanuel en UMC Utrecht het Asherman zorgprogramma. Mark Hans is internationaal erkend als één van de
topspecialisten op het gebied van het Asherman-syndroom.

Bij het Asherman syndroom bevinden zich verklevingen in de baarmoederholte, waardoor vrouwen met dit
syndroom vaak niet zwanger kunnen raken. Bij de behandeling van het Asherman-syndroom gebruikt Mark Hans een speciale
techniek waarbij een kijkoperatie gecombineerd wordt met röntgenbeeldvorming.

Geaccrediteerde nascholingen voor (para)medici in het najaar van 2020* 
Zie de nascholingskalender op onze website voor meer dan 30 geaccrediteerde nascholingen
die we dit najaar op onze locaties aanbieden. De nascholingen betreffen diverse vakgebieden en 
beroepsgroepen, te weten: huisartsen, praktijkondersteuners en huisartsassistentes. 
De nascholing wordt omgezet naar een online scholing, wanneer de RIVM dat adviseert.  
Zie voor de nascholingskalender en voor opgave: www.bergmanclinics.nl/nascholingen 

*Of de accreditatie is in aanvraag.
We volgen het advies van het RIVM over het coronavirus (COVID-19) op de voet en passen hier de groepsgrootte op aan.
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Artsen in en uit dienst 01-07-2020 tm 01-10-2020

Bergman I Clinics Naam arts Type specialist In dienst Uit dienst

Ogen | Hoogeveen Nedim Dzino Oogarts x  

Ogen | Hoogeveen Angela Kwestro Oogarts x

Vrouw | Amsterdam Fleur Bergwerff Gynaecoloog x

Hart | Bilthoven Geert Leenders Cardioloog x

Hart | Bilthoven Bert Baars Cardioloog x

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; 06 51 00 55 23,  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 aangeven per e-mail via huisarts@bergmanclinics.nl



Focus.Aandacht.Resultaat.


