Aan alle verwijzers van de Reinaert Kliniek.
Geachte heer, mevrouw,
Dit jaar bestaat de Reinaert Kliniek 25 jaar en in
het afgelopen jaar hebben vele veranderingen zich
voltrokken. Met deze brief informeren wij u over
de actuele stand van zaken in de Reinaert Kliniek
in Maastricht en Sittard.

Focuskliniek
In het 25e jaar van de Reinaert Kliniek is de kliniek, het
afgelopen jaar, getransformeerd van ‘klein ziekenhuis’
naar een zogenaamde focuskliniek. Dit betekent dat we
ons concentreren op de vakgebieden KNO, Orthopedie,
Plastische Chirurgie en Algemene Chirurgie en dat we
ons beperken tot planbare zorg voor relatief gezonde ASA
1 en ASA 2 patiënten. We streven ernaar om weer aan de
hoogste eisen te voldoen zoals deze zijn gesteld door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Zelfstandige
Klinieken Nederland (ZKN).
Die transitie heeft niet zonder slag of stoot plaatsgevonden. Dit heeft u mogelijk ook de afgelopen tijd uit de pers
vernomen. Naast de focus op de genoemde vakgebieden,
impliceert de verandering onder meer ook het afscheid
van een aantal specialisten en tegelijk ook een aanwinst
van enkele nieuwe specialisten. Ons team willen we
graag nog uitbreiden met twee nieuwe specialisten en
medewerkers.

Jerome Teerlink is sinds 1 januari 2018 als
interimmanager werkzaam bij de kliniek

latere datum. Het spijt ons
dat dit is gebeurd, wij hebben getracht de patiënten zo
goed mogelijk te informeren.
We realiseren ons dat het

zeer vervelend is als een
geplande ingreep wordt
geannuleerd zonder direct
een oplossing voorhanden
te hebben. Wij doen ons

uiterste best om patiënten
zo spoedig mogelijk een
passende oplossing te
bieden.

De specialisten

Reinaert Kliniek. Hieronder
vindt u een overzicht van
alle aanwezige specialisten.

zorgen hebben, dan horen
we u graag. U kunt mij –
Sjaak Haakman, directeur/
eigenaar van de Reinaert
Kliniek – altijd bereiken op
06 – 5340 9850.

Sinds begin februari versterkt Dr. Geraldine Sellenraad het specialistenteam.
Geraldine is Algemeen
Chirurg en opereert sinds
medio februari bij ons in de
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Mocht u vragen hebben
over ons aanbod, de geplande operaties van uw
patiënten of anderszins
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De specialisten bij de Reinart Kliniek

Management
De verandering naar focuskliniek is mede ingegeven door
nieuwe inzichten en richtlijnen. Deze werden - zo heeft u
vernomen in het afgelopen jaar - niet allemaal nageleefd.
Echter, met forse investeringen in de kliniek en opleiding
van ons personeel is de veiligheid en kwaliteit op orde en
zijn wij weer volledig toekomstbestendig.
Om de toekomstbestendigheid van de kliniek goed te
verankeren, is sinds 1 januari 2018 Jerome Teerlink als
interimmanager werkzaam bij de kliniek. Jerome heeft
ruime ervaring in het ondersteunen en begeleiden van
zorgorganisaties bij het bepalen van strategische en
managementvraagstukken. Samen met Jerome focussen
we op een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige
patiëntenzorg. Jerome heeft de dagelijks leiding over
de kliniek.

Operaties verplaatst
In sommige gevallen hebben uw patiënten last van gehad
van de turbulentie in de kliniek. Zo hadden we in januari
geen algemeen chirurg beschikbaar en in de eerste week
van februari zijn twee OK dagen verschoven naar een

KNO:

PLASTISCHE CHIRURGIE

1: Drs. N. de Boer
2: Dr. F. Indesteege
3: Longarts/OSAS: Drs. H. Saljuki

6: Drs. G. Malfeijt
(Vacature)

ORTHOPEDIE

ALGEMENE CHIRURGIE

4: Drs. M van Steijn
5: Drs. A. Lisowski

7: Drs. G. Sellenraad
(Vacature)

Never Stop Moving
Op 29 maart organiseren
we een informatieavond
orthopedie onder de titel
Never Stop Moving. Op
deze voorlichtingsavond
over de heup en knie geeft
orthopedisch chirurg Drs.
Van Steijn u operatie uitleg,
vertelt Nurse Practitioner

Guusje Vrehen u over de
behandeling van artrose
van de heup en vertellen
verpleegkundigen Madu
Quadvlieg en Yvette
Cornips u alles over de
nazorg. We nodigen u van
harte uit om deze avond
bij te wonen. We kijken
uit naar uw komst.

Kijk voor actuele informatie op: www.reinaert-kliniek.nl
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