DC Klinieken Voorschoten
DC Klinieken Voorschoten is een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC). Dit betekent dat vrijwel
alle verrichtingen die op verwijzing van een arts worden uitgevoerd door de zorgverzekeraar
vergoed worden. DC Klinieken Voorschoten bestaat sinds 2009 en is de zevende vestiging van
DC Klinieken. Er wordt aan patiënten uit Voorschoten en omstreken een compleet pakket
hoogwaardige diagnostische onderzoeken zonder wachttijd aangeboden. Door een
gespecialiseerd aanbod kan DC Klinieken Voorschoten snel en efficiënt werken. De uitslag
wordt binnen 24 uur naar de verwijzend arts verzonden. Alle centra hebben
samenwerkingsverbanden met lokale ziekenhuizen; DC Klinieken Voorschoten werkt samen met
Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Praktische informatie


Openingstijden DC Klinieken Voorschoten: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur;



Voor alle onderzoeken -behalve voor bloedafname- heeft u een afspraak nodig. U kunt
ons hiervoor bellen op 0800 - 231 35 57 (gratis) of op tel. (071) 560 55 20;



U heeft altijd een verwijzing van een arts nodig om een afspraak te kunnen maken;



Deze verwijzing (aanvraagformulier), uw verzekeringsbewijs (pasje) en een
identificatiebewijs dient u mee te nemen bij uw bezoek;



Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur;



Als voor een onderzoek een speciale voorbereiding nodig is, zal de assistent(e) u
hierover informeren als u de afspraak maakt;



Patiënten die niet verzekerd zijn kunnen contant betalen of pinnen;



De uitslag van het onderzoek wordt binnen 24 uur naar uw arts verstuurd. Hij/zij zal u
verder informeren. Over sommige onderzoeken zijn folders met aanvullende informatie
beschikbaar. Vraagt u hier gerust naar;



Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, zegt u deze dan minstens 24 uur van
tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt ontvangt u een rekening;



De toegang voor mindervaliden is goed. Toegang voor ambulance brancard is mogelijk;



Het centrum is buiten kantooruren alleen voor spoedgevallen bereikbaar; het gaat alleen
om spoedgevallen naar aanleiding van een bezoek aan het centrum. Bel (020) 59 23 831
en u krijgt een doktersassistent of verpleegkundige aan de lijn. Aan de hand van uw
klachten wordt u verder geholpen.
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