Opname
Een tot drie maanden voor de operatie ontvangt u een oproep
met een voorlopige datum. Als de datum u niet goed uitkomt,
kunt u dit bespreken met Bureau opname.
Wanneer u echter meerdere malen een datum weigert, wordt
u weer onderaan de wachtlijst geplaatst. Door een overvol
operatieprogramma is het niet altijd mogelijk om met
specifieke wensen van patiënten rekening te houden.
Persoonlijke gegevens
Controleert u alstublieft of al uw persoonlijke gegevens,
burgerservicenummer (BSN), huisartsgegevens en
verzekeringsgegevens nog actueel zijn. Dit om misverstanden
te voorkomen.
Vragen

Plastische chirurgie

Mocht u nog ‘technische’ vragen over uw operatie hebben dan
kunt u nogmaals een afspraak maken op het spreekuur van
de plastisch chirurg.

Welkom op onze polikliniek

Voor overige vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat
van de poli Plastische chirurgie,
(036) 868 8843.
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Welkom bij polikliniek Plastische chirurgie

Afwijzing van uw verzekering?

Momenteel bezoekt u het spreekuur van de plastisch chirurg
om een eventuele ingreep te ondergaan.
Onze plastisch chirurgen zijn:
• Drs. R. Noordanus
• Drs. A. Knottenbelt

Wanneer u echter een bericht van afwijzing of een
gedeeltelijke vergoeding krijgt toegezegd, is het van belang
dat u zelf contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij.

Wanneer u samen met de plastisch chirurg overeenkomt dat
er een operatie-indicatie aanwezig is, dan zijn de volgende
punten belangrijk voor u om te weten.

De wachttijd is afhankelijk van het soort operatie en de
urgentie van de operatie:
• Voor een poliklinische ingreep is dit 4 tot 12 weken.
• Voor een dagbehandeling of opname dient u rekening te
houden met een wachttijd van 2 tot 10 maanden.

Ziektekostenverzekeraar
Voor een aantal ingrepen is een goedkeuring van uw
verzekering noodzakelijk. De aanvraag hiervoor wordt door
het secretariaat verzorgd. U hoeft zelf geen actie te
ondernemen. De meeste verzekeringsmaatschappijen sturen
de goedkeuringen rechtstreeks zowel naar u als naar ons door.

Wachttijd

Anesthesie
Iedere patiënt die geopereerd wordt, krijgt een oproep voor
het Pre-operatief spreekuur van de anesthesist.

De machtiging die de verzekering afgeeft is meestal voor de
duur van een jaar. Wanneer uw operatie buiten deze termijn
valt, verzorgt de specialist de verlenging van de machtiging.

Op dit spreekuur worden uw medische gegevens gescreend.
U dient 1 week voor het Pre-operatief spreekuur uw bloed te
laten prikken (alleen als u hiervoor een formulier heeft
meegekregen). Daarnaast geeft de anesthesist uitleg over de
manier van verdoven.

LET OP!
Indien u van verzekeringsmaatschappij verandert of u wijzigt
de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan vervalt de
machtiging en kan de geplande ingreep niet plaatsvinden.

Zonder akkoord van de anesthesist kan de operatie niet
plaatsvinden.

