
 

 

9 september 2019 

 

Persbericht: Equipe Zorgbedrijven voornemens om Oogkliniek Heuvelrug over te nemen. 

 

Als onderdeel van Equipe’s strategie om te groeien als netwerk van focusklinieken (zelfstandige behandelcentra), 

maakt Equipe Zorgbedrijven bekend dat zij van plan is om Oogkliniek Heuvelrug over te nemen. Met deze 

overname verbreedt Equipe haar zorgaanbod en versterkt ze haar positie in de zorgsector. De transactie is onder 

andere onderworpen aan goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).” 

 

 

Equipe Zorgbedrijven (www.equipezorgbedrijven.nl) is al bijna vijfentwintig jaar actief in de hooggespecialiseerde zorg, 

en is uitgegroeid tot één van de meest vooraanstaande (gespecialiseerde) klinieken in Nederland. Het succes van de 

groep, met haar merken Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Velthuis Kliniek en Helder kliniek is in grote mate te danken 

aan de kwaliteit van de geleverde (keten)zorg en de onderscheidende expertise. 

 

Jaco Donselaar (Managing Director Equipe Zorgbedrijven): “Met een blijvend toenemende vraag naar oogheelkundige 

zorg wil Equipe haar opgedane kennis over de ketenzorg ook binnen dit vakgebied toepassen. Dit alles om de beleving 

voor de patiënt te maximaliseren en de doelmatigheid te verhogen. Het reeds aanwezige en kwalitatief hoogwaardige 

platform van Heuvelrug biedt ons een uitstekende basis om de oogheelkunde in Nederland en binnen Equipe in het 

bijzonder verder te ontwikkelen.”  

 

Oogkliniek Heuvelrug biedt sinds 2009 kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige oogzorg voor jong en oud. Patiënten 

kunnen terecht voor zowel verzekerde oogzorg, brilvervangende chirurgie of een nieuwe bril in de eigen optiek. De in 

Zeist en Veenendaal gevestigde oogzorgklinieken zullen onderdeel worden van het landelijk snelgroeiende netwerk van 

focusklinieken van Equipe Zorgbedrijven. 

 

Jak Dekker (CEO Equipe Zorgbedrijven): “De strategische waarde volgt uit het implementeren van onze keten gedachte, 

waarbij we 1e, 1.5e en 2e-lijnszorg zorg aanbieden, in de oogheelkunde. Hierdoor zijn we in staat zijn om de juiste 

patiënt, op het juiste moment tegen de juiste kosten te kunnen behandelen. Een voordeel voor zowel de patiënt, als de 

zorgverlener en de zorgverzekeraar. Daarmee is de oogheelkunde de perfecte toevoeging aan ons netwerk van 

zelfstandige behandelcentra.” 

 

Oogkliniek Heuvelrug zal vooralsnog zelfstandig blijven opereren binnen de Equipe organisatie. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Marco van der Broeck (T. 088-7785225) 

 

 

 

http://www.equipezorgbedrijven.nl/

