
Aan alle verwijzers van de Reinaert Kliniek.

Geachte heer, mevrouw,

Ons 25-jarig jubileumjaar gaat niet zomaar 

voorbij. Alhoewel we veel media-aandacht 

hebben – helaas niet altijd positief – is er meer 

dan voldoende goed nieuws te melden en dat 

willen we graag met u delen. Met deze nieuws-

brief informeren we u over de actuele stand van 

zaken van de Reinaert Kliniek in Maastricht.

ISO9001
De ISO certi� ce-

ring is wereldwijd 

een erkend keur-

merk en hoogst 

haalbare norm. 

KIWA heeft onze 

kliniek gekeurd en 

vastgesteld dat 

we voldoen aan 

NEN-EN-ISO 

9001. Dat bete-

kent dat we ISO 

gecerti� ceerd 

zijn voor het verlenen van zorg op het gebied 

van KNO, orthopedie en plastische chirurgie. 

Het certi� caat valideert de veiligheid van de 

kliniek en daar zijn we natuurlijk als team 

bijzonder trots op.

Slaapcentrum
In maart van dit jaar openden we ons Slaapcentrum. 

Het aantal mensen met slaapproblemen is stijgende. 

De oorzaak varieert van moeilijk in slaap komen, 

niet doorslapen of last van apneu – een ademstop. 

De gevolgen van slaapapneu zijn serieuzer dan we 

denken; de korte ademstilstand veroorzaakt schade 

aan de bloedvaten. We kunnen snel acteren omdat 

we de diagnose én de behandeling onder één dak 

kunnen aanbieden. 

Nieuwe specialisten
De Reinaert Kliniek ontwikkelt en breidt zich ook uit 

met nieuwe specialisten. Uit reacties van onze 

patiënten bleek onder meer ook dat er behoefte 

was aan meer subspecialisaties bij de kliniek. 

Binnen de grenzen van een Zelfstandige Kliniek 

- waarin we ons specialiseren op KNO, orthopedie 

en plastische & algemene chirurgie - hebben we de 

afgelopen maanden aan deze behoefte gehoor 

gegeven. We stellen de drie nieuwe specialisten 

aan u voor.

Jan de Waal Malefi jt

Jan de Waal Male� jt is 

per 1 juni 2018 als 

orthopedisch chirurg 

verbonden aan de 

Reinaert Kliniek. 

De Waal Male� jt is 31 

jaar verbonden geweest 
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Kiwa heeft vastgesteld dat het door 

Reinaert Kliniek Maastricht B.V.  gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:  
Het verlenen van zorg op het gebied van KNO, orthopedie en plastische chirurgie.   

 Luc Leroy 
Kiwa 
 
Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming. 

Dit certificaat bestaat uit 1 pagina.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan. 

Onderneming 
Reinaert Kliniek Maastricht B.V.  
Brouwersweg 100 C02 
6216 EG  MAASTRICHT 
Tel. 043 347 99 44 
Fax  043 347 30 70  
www.reinaert-kliniek.nl 

Locatie 
Reinaert Kliniek Sittard 
De Wieër 2a 
6131 DA  SITTARD 
Tel. 046 400 09 77 
Fax 046 458 63 31 

 

 
 

 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00 
Fax 088 998 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 
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aan het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. 

Zijn betrokkenheid bij het vak leidt er ook toe dat 

De Waal Male� jt op vrijwillige basis de clubarts is 

van Willem II en jaarlijks een paar maanden in 

Ghana opereert. 

Vincent Donders

Vincent Donders is 

gespecialiseerd in 

borstreconstructies, 

buikwandcorrecties en 

de relatief nieuwe 

lowerbody lift van buik, 

billen en buitenkant van 

de bovenbenen. Donders is ook op 1 juni gestart en 

wil in zijn nieuwe werkomgeving accenten leggen 

op het gebied van cosmetische en esthetische 

chirurgie. Donders is als universitair docent betrokken 

geweest bij de Universiteit van Maastricht. 

Noreen Vingerhoedt

Op 1 juli jongstleden 

is trauma- en orthope-

disch chirurg Noreen 

Vingerhoedt als 

orthopedisch chirurg 

bij de Reinaert Kliniek 

van start gegaan. 

Vingerhoedt is sinds 2011 in Duitsland werkzaam 

geweest als orthopedisch, trauma- en handchirurg. 

De studie geneeskunde volgde ze in Nijmegen, de 

opleiding tot trauma- en orthopedisch chirurg in 

Nederland (regio Maastricht) en Duitsland. 

Mocht u vragen hebben over ons aanbod, de 

geplande operaties van uw patiënten of anderszins 

zorgen hebben, dan vernemen wij dat graag van u. 

U kunt mij - Sjaak Haakman - altijd bereiken op 

06 - 5340 9850 of stuur een e-mail naar: 

s.haakman@reinaert-kliniek.nl.

Reinaert Kliniek specialisten
KNO:

Drs. N. de Boer

Dr. F. Indesteege

KNO/OSAS: Drs. H. Saljuki

Orthopedie:

Drs. M. van Steijn

Dr. J. de Waal Male� jt

Drs. N. Vingerhoedt

Plastische Chirurgie:

Drs. G. Malfeyt

Drs. V. Donders

Algemene Chirurgie:

Drs. G. Sellenraad 

Reinaert Kliniek Maastricht

Brouwersweg 100 C02

6216 EG Maastricht

tel  043 – 347 99 44

fax  043 – 347 30 70

e  info@reinaert-kliniek.nl

w  www.reinaert-kliniek.nl
Alle drie de specialisten kijken uit naar het werken 

bij een kleine zelfstandige kliniek omdat ze hier 

met een klein team kunnen werken en meer tijd 

hebben voor de patiënten.

Nieuwsbrief | augustus - 2018 | www.reinaert-kliniek.nl 

Contact

8033_REINAERT_NIEUWSBRIEF-2e.indd   2 14-08-18   11:11


