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Operaties kunnen van start in Oisterwijk Kliniek
Zaterdag 8 september 2007 - OISTERWIJK - De operatiekamer van plastisch
chirurg Martin Janssen is één van de ruimtes in de ultra-moderne Oisterwijk
Kliniek. Medewerker Rijka Kromeich (links) en operatieverpleegkundige Ellen
Hoekstra staan voor de cliënten klaar in de nieuwe Oisterwijk Kliniek, die gisteren
officieel opende.

Chirurg mikt niet op Oisterwijkse billen
Zaterdag 8 september 2007 - OISTERWIJK - "Als wij het alleen van Oisterwijk
moeten hebben, zouden we failliet gaan", stelt Rijka Kromeich van kliniek
Janssen. "Voor plastische chirurgie is Oisterwijk een te kleine markt." lees verder

Oisterwijk heeft eigen kliniek
Vrijdag 7 september 2007 - TILBURG - Een plastisch chirurg, tandtechnicus,
tandprotheticus, 3 huisartsenpraktijken... en dat allemaal onder 1 dak. Vrijdag is
de Oisterwijkkliniek officieel geopend.
Plastisch chirurg Martin Janssen is één van gebruikers van de nieuwe Oisterwijk
Kliniek. Gisteren werd de moderne kliniek onder veel belangstelling officieel
geopend.
Kromeich vervolgt: "Wij hebben Oisterwijk gekozen omdat de nieuwe kliniek de

juiste uitstraling heeft. En niet omdat er in Oisterwijk ook rijke mensen wonen. Er
zullen wel Oisterwijkers bij ons komen, maar we moeten het hebben van het hele
land." Volgens Kromeich is de kliniek, waar lippen voor 300 euro en borsten nú
voor 3.500 euro worden vergroot, populair omdat er veel tijd en aandacht is voor
de cliënt. "En vertrouwen en aandacht zijn heel belangrijk."
Ook de andere gebruikers (De huisartsen Soffers, Rasenberg en Bicker en de
praktijken voor tandheelkunde, de tandtechnicus en tandprotheticus) streven
naar die aandacht en zorg voor de patiënt.
"Je kunt een gebouw nog zo mooi maken maar je moet ook de patiënt weten te
raken. En aandacht hoeft geen extra geld te kosten", stelt Peter Thoolen, een van
de initiatiefnemers van de kliniek.
"Deze klinieken gaan steeds meer komen. In ziekenhuizen verdwalen mensen.
Hier is de zorg duidelijker en transparanter. En er is zorg voor de mensen", stelt
Burt Klos. Hij is zelfstandig orthopeed en heeft ook plek in de kliniek. Klos gaat
geplande operaties, zoals schouder- en kijkoperaties, uitvoeren. "In Nederland is
de zorg nog heel erg gericht op het ziekenhuis. Wij lopen erg achter vergeleken
met andere landen. Neem België, veertig, vijftig procent van de zorg gebeurt
buiten het ziekenhuis."
In de Oisterwijk Kliniek komen per 1 januari ook twee poliklinieken van het
TweeSteden Ziekenhuis: cardiologie en dermatologie. Het gebouw aan de
Moergestelseweg zit daarmee vol.
De kliniek is overigens van alle moderne snufjes voorzien. Bezoekers zouden
daardoor even op het verkeerde been kunnen worden gezet en denken dat ze in
een modern bankgebouw beland zijn.
"Als patiënten hier binnenstappen zijn ze even de weg kwijt. Het is wat
grootschaliger. Maar hun huisarts en tandarts zijn gebleven en geven die
vertrouwde zorg. De veilige omgeving blijft", stelt huisarts Roland Rasenberg.

