Dc Klinieken Lairesse
DC Klinieken Lairesse is de tiende vestiging van DC Klinieken: het centrum stond voorheen
meer dan vijftien jaar bekend onder de naam Kliniek DeLairesse. Patiënten kunnen terecht voor
een breed aanbod van verzekerde en onverzekerde zorg, zoals pijnbestrijding, orthopedie,
neurologie, endoscopie, gynaecologie en plastische chirurgie.

Praktische informatie


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



Voor alle onderzoeken hebt u een afspraak nodig. U kunt ons hiervoor bellen op
(088) 0100 900;



Op maandagavond is er een gezamenlijk avondspreekuur orthopeed/fysiotherapeut;



Voor sommige behandelingen hebt u een verwijzing van een arts nodig om een afspraak
te kunnen maken. Mocht dit het geval zijn, svp 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 mindervalide bezoekers 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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