ICONE
Topkwaliteit in zorg
Orthopedie en sportletsels

Ons Team
Dr. Burt Klos
Orthopedisch chirurg
Drs. Stephan Konijnenberg
Echografist / arts
Drs. Mariëlle van den Berg
Orthopedisch chirurg
Dr. Harry de Vries
Orthopedisch chirurg
Locaties spreekuren
Schijndel
Gezondheidscentrum De Steeg
			
Steeg 6, 5482 WN
Eindhoven
Diagnostiek voor U
			
Boschdijk 1119, 5626 AG (ingang steenoven)
Sint-Oedenrode Gezondheidscentrum de Meierij
Borchmolendijk 1
Locatie operatieve ingrepen
Schijndel
Gezondheidscentrum De Steeg
			
Steeg 6, 5482 WN
Afspraken maken via centraal telefoonnummer
040 - 295 20 90
Ervaringen kunt u melden op
www.zorg.independer.nl
www.zorgkaartnederland.nl

Dr. Suzanne Witjes
Orthopedisch chirurg

Voordelen van ICONE
♦ alleen verzekerde zorg
♦ afspraak binnen een week
♦ indien mogelijk directe terugverwijzing naar huisarts
♦ vervolgconsultaties in overleg
♦ directe mogelijkheid tot diagnostiek
U kunt uitsluitend terecht met verwijzing van huisarts of specialist.
Deze kan ook digitaal via Zorgdomein worden verstuurd.

WWW.ICONE.NL

ICONE, Orthopedie en sportletsels
Steeg 6
5482 WN Schijndel
Telefoon		
040 - 295 20 90
E-mail		
info@icone.nl
Website		
www.icone.nl

Dr. T.V.S. (Burt) Klos is orthopedisch chirurg en eigenaar
van ICONE. Dr. Klos is in 2006 gestart met het zelfstandige
behandelcentrum ICONE, orthopedie en sportletsels.
Zijn overtuiging dat medische zorg en aandacht voor
patiënten beter moet en kan heeft geleid tot een jaarlijks
groeiend medisch centrum.

♦ maakt gebruik van hoogwaardige technieken, zoals
computergestuurde operaties
♦ levert efficiënte en klantvriendelijke zorg voor de patiënt 		
met korte wachttijden
♦ neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek
in samenwerking met de Technische Universiteiten en
Academische Ziekenhuizen
♦ is een wettelijk (WTZi) goedgekeurde instelling voor
medisch specialistische zorg
♦ voldoet aan de kwaliteitseisen van het ZKN-keurmerk

ICONE
♦ staat voor Innovatieve Chirurgische Orthopedie Nederland
♦ bestaat uit een klein bevlogen team van orthopedisch 		
chirurgen, artsen en verpleegkundigen met passie voor
het vakgebied
♦ levert als zelfstandig behandelcentrum volledig verzekerde
zorg (in tegenstelling tot privéklinieken)
♦ heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars
♦ patiënten en verwijzers beschikken na de operatie over 		
een rechtstreeks telefoonnummer
♦ realiseert tweedelijns kwaliteitszorg in een eerstelijns 		
omgeving
♦ heeft samenwerking met fysiotherapeuten, sportartsen
en sportbonden
♦ levert gespecialiseerde zorg voor sportletsels en beschikt 		
over veel expertise op arthroscopisch gebied
♦ veel operatieve behandelingen vinden plaats
onder lokale en regionale verdoving

Orthopedie en sportletsels

Door hoogwaardige service en topkwaliteit in
zorg is ICONE onderscheidend, toonaangevend
en innovatief in orthopedie.

