
  

       Xpert@work    
                                            onderdeel van Xpert Bureau 

Introductie interventiebedrijf 

Naam interventiebedrijf  
Xpert Clinics 

Algemene introductie Xpert@work 
Wanneer je klachten hebt van hand- pols of het houdings- en 
bewegingsapparaat, wordt werken bij de Politie al snel onmogelijk. 
Blijvend letsel leidt vaak tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 
Vaak is het onduidelijk welke consequenties klachten precies heeft op 
de werkvloer. Wat kan nog wel en wat niet? Welke maatregelen 
kunnen getroffen worden om toch aan het werk te blijven? En welke 
preventiemogelijkheden zijn er? 
Daarom is het belangrijk dat hand- en polsklachten of klachten van het 
houdings- en bewegingsapparaat tijdig en deskundig worden 
beoordeeld en wellicht behandeld. Xpert Clinics biedt via Xpert@Work 
de Politie snelle toegang tot specialistische orthopedie en hand- en 
polszorg.  
 

Korte profielschets Xpert@work is onderdeel van Xpert Clinics  
Xpert Clinics is een zelfstandig behandelcentrum gespecialiseerd in 
hand- polsklachten en het bewegingsapparaat ( Orthopedie)   is 
onderdeel van Equipezorgbedrijven. 
Xpert Clinics heeft vestigingen, satellietvestigingen en poliklinieken 
door heel Nederland. 
Via Xpert@work bieden we een totaal pakket aan arbeidsgerelateerde 
therapie en behandeling voor bijna alle aandoeningen van het 
houdings- en bewegingsapparaat en van hand- pols. 
Voor het houdings- en bewegingsapparaat ( orthopedie) werken we 
landelijk samen met externe fysiotherapiepraktijken. 

Missie en visie Slimmer: bij Xpert@work  is alles efficiënt geregeld. We kennen geen 
wachtlijsten, patiënten zien direct de juiste behandelaar voor op maat 
geleverde arbeid- en functie gerichte beoordeling en begeleiding. De 
effectiviteit wordt van alles wat wij doen in kaart gebracht. Zo kunnen 
wij elke behandeling optimaliseren en zorgen voor een snel en 
duurzaam resultaat.  
 
Beter: ervaren specialisten en therapeuten  die samenwerken vormen 
de basis voor een beter en gerichter resultaat van een behandeling. 
Door goed te luisteren en goed te kijken, kunnen we beter inschatten 
waarmee een patiënt geholpen is.  
Zo behalen wij betere uitkomsten na elke behandeling – en daar gaat 
het de patiënt tenslotte om. 
 
Vriendelijker: bij Xpert@work zijn patiënten geen nummer. Wij kiezen 
voor een persoonlijke benadering met oog voor detail en hebben 
aandacht voor elke patiënt. En dat alles in een omgeving waar de 
patiënt zich op zijn gemak voelt. 
 
Xpert@work heeft  een visie. In 2021 willen we het hoogst 
gewaardeerde  behandelcentrum zijn voor hand- polsklachten en het 
houding – en bewegingsapparaat . Gewaardeerd door bedrijfsartsen 
en werkgevers vanwege onze snelle, service gerichte en succesvolle 
aanpak. 
Gewaardeerd door de patiënten vanwege onze vriendelijke en 
professionele aanpak. 
 



  

Gewaardeerd door zorgverzekeraars vanwege de uitmuntende zorg. 
Gewaardeerd door specialisten en verwijzers vanwege onze 
betrokkenheid en uitzonderlijke expertise. 
Een ambitieus streven? Misschien. Wij zien het vooral als een mooie 
uitdaging. 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Xpertise pol – Fast track -  
Na verwijzing naar Xpertise pol, wordt de verwijsvraag door de case 
manager en chirurg beoordeeld en ingepland voor een consult bij een 
van de voor de Politie specifieke aangewezen chirurg.  Deze verricht 
een lichamelijk onderzoek en kan direct beoordelen of aanvullend 
onderzoek nodig is. Een röntgenonderzoek of zenuwonderzoek doen 
wij direct op de kliniek, daarnaast kunnen we een korte toegang tot 
een MRI bieden. Tevens vindt aanvullend een arbeidsgericht functie 
onderzoek plaats. Dankzij deze methode is snel inzicht in de 
diagnose, arbeidsmogelijkheden en kan een passend behandelplan 
worden voorgesteld. Daarbij wordt een specifiek belastingschema voor 
de patiënt afgegeven, waarbij beschreven wordt welke activiteiten 
veilig kunnen worden verricht en welke worden afgeraden.  
 
Verwijzing naar Fast track bij (langdurig) verzuim en /of stagnatie 
functieherstel waarbij er onzekerheid is over de medische diagnose 
en/of een inzetbaarheid profiel.                                                                                                                       
Tijdens het behandeltraject is de casemanager uw directe 
aanspreekpunt bij Xpert@Work voor al uw vragen. De casemanager 
onderhoudt het contact met de behandelend specialisten, houdt de 
planning nauwlettend in de gaten en regelt de financiële afwikkeling. 
Er vindt regelmatig een terugkoppeling plaats van de casemanager 
naar de verantwoordelijke bedrijfsarts en/of verzuimmanager zodat u 
op de hoogte blijft van de voortgang van de behandeling. Ook draagt 
de casemanager zorg voor de rapportages van de behandeld 
specialist of therapeuten.  
 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

Rapportage en communicatie  
Een medische en werkgeversrapportage met bevindingen, een 
eventueel behandelvoorstel en offerte wordt aangeboden aan de 
bedrijfsarts. Na akkoord wordt de verdere behandeling ingepland.  
 

Exclusiecriteria  

Overige informatie Vervolg interventies 
Een operatie is lang niet altijd nodig: in ongeveer 60% van de gevallen 
zal de chirurg een conservatieve behandeling voorstellen. Als er 
sprake is van een arbeid gerelateerde of –relevante klacht heeft 
Xpert@work voor de Politie drie specifieke begeleidingstrajecten 
opgezet die vallen onder de Fysiopol module. Direct na  akkoord kan 
dit traject worden gestart. De chirurg zorgt  voor een naadloze 
overdracht en is in het gehele traject door de uitvoerend therapeut te 
consulteren. Indien geen sprake is van arbeidsgerelateerdheid of – 
relevantie dan zal de chirurg een eventuele doorverwijzing geven naar 
een reguliere therapeut.  
Is een invasieve behandeling (operatie) noodzakelijk, dan wordt die op 
zo kort mogelijke termijn ingepland. Onze zeer gespecialiseerde 
chirurgen hebben allen het Europese FESSH-examen afgelegd en 
behoren daarmee tot de top van Europa. De kosten van een operatie 
valt binnen de basisverzekering.  

 

 

  



  

Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens 
Postadres 

De Dreef  
bg@xpertclinics.nl  

Huisnr/toevoeging 21     

Postcode/Plaats 3706 BR  Zeist 

Website www.xpertbureau.nl  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

KVK 17230150 

Tekenbevoegde Naam de heer J. van Eijck 

Functie CEO equipezorgbedrijven 

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Contactpersoon Naam mevrouw N. Pasma  

Functie Medisch secretaresse 

Telefoonnummer 06 38688573 

E-mailadres n.pasman@equipezorgbedrijven.nl 

Aanmeldadres (e-
mail) 

bg@xpertclinics.nl  

 

Locatiegegevens 

1 Adres Bartokweg  

Huisnr/Toevoeging 161     

Postcode/Plaats 1311 ZX Almere  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

2 Adres Zielhorsterweg  

Huisnr/Toevoeging 79     

Postcode/Plaats 3813 ZX Amersfoort  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

3 Adres Laarderhoogtweg  

Huisnr/Toevoeging 12     

Postcode/Plaats 
1101 EA  Amsterdam Zuid 

Oost  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

4 Adres Arnhemseweg  

Huisnr/Toevoeging 156     

Postcode/Plaats 7335 DN Apeldoorn  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  
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5 Adres Wellustlaan  

Huisnr/Toevoeging 441     

Postcode/Plaats 4817 TL Breda  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

6 Adres Pettelaarseweg  

 Huisnr/Toevoeging 186 

 Postcode/Plaats 5216 BW Den Bosch  

 Telefoonnummer 088-7785233 

 E-mail bg@xpertclinics.nl  

7 Adres Parkstraat  

 Huisnr/Toevoeging 83 

 Postcode/Plaats 2514 JG Den Haag 

 Telefoonnummer 088-7785233 

 E-mail bg@xpertclinics.nl  

6 Adres Dr. Holtroplaan  

Huisnr/Toevoeging 3     

Postcode/Plaats 5652 XR Eindhoven 

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

7 Adres Capitool  

Huisnr/Toevoeging 1     

Postcode/Plaats 7521 PL Enschede  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

8 Adres Spijksedijk 

Huisnr/Toevoeging 14b     

Postcode/Plaats 4207 GN Gorinchem  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

9 Adres Jan van Beaumontstraat  

Huisnr/Toevoeging 2     

Postcode/Plaats 2805 RR Gouda 

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

10 Adres Marathon  

Huisnr/Toevoeging 6     

Postcode/Plaats 1213 PK Hilversum  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

 Adres Fonteinlaan  

 Huisnr/Toevoeging 5   

 Postcode/Plaats 2012 JG Haarlem 

 Telefoonnummer 088-7785233 

 E-mail bg@xpertclinics.nl  

mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl
mailto:bg@xpertclinics.nl


  

11 Adres De Schans  

Huisnr/Toevoeging 19-21     

Postcode/Plaats 8231 KA Lelystad  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

12 
Adres K.P. van der Mandelelaan 
Huisnr/Toevoeging 10 

  

Postcode/Plaats 3062 MB Rotterdam  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

13 Adres Middellaan  

Huisnr/Toevoeging 8a     

Postcode/Plaats 6881 RP Velp 

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  

14 Adres De Dreef 

Huisnr/Toevoeging 21     

Postcode/Plaats 3706 BR  Zeist  

Telefoonnummer 088-7785233 

E-mail bg@xpertclinics.nl  
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