Dermatologie

DERMATO

LOGIE

Patiënteninformatie

Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten met uiteenlopende huidziekten en/of huidproblemen, zoals eczeem,
psoriasis, huidkanker, moedervlekken, open been, allergieklachten, spataderen en geslachtsziekten. Ook kunt
u snel terecht voor beoordeling en behandeling van verdachte huidafwijkingen. We beschikken over
poliklinische verrichtingskamers voor kleine chirurgische ingrepen.

Voor welke huidziekten kunt u terecht?
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Acne
Moedervlekken
Alle vormen van huidkanker
Alle vormen en voorstadia van huidkanker
Eczeemklachten
Psoriasis
Spataderen (flebologie)
Goedaardige huidafwijkingen
Haar- en nagelafwijkingen
Pigmentstoornissen
Proctologische dermatosen
Allergologieproblemen
Jeuk
SOA
Urticaria (galbulten)
(Ouderdoms)wratten

Diagnostiek

De dermatologen zijn van begin tot eind betrokken bij de behandeling. Om een juiste diagnose te stellen
moet de dermatoloog in een aantal gevallen aanvullend onderzoek verrichten, zoals dermatoscopie om
moedervlekken te beoordelen, het afnemen van huidbiopten voor microscopisch onderzoek, plakproeven
en priktesten om allergieën op te sporen en duplexonderzoek om de doorgankelijkheid van bloedvaten te
onderzoeken.

Behandeling
Huidkanker
Afhankelijk van het type huidkanker kan de behandeling hiervan bestaan uit:

•
•
•
•

Stikstofapplicatie
Operatief verwijderen
Toegepaste locale therapie, zoals met ImiquimodCrème
Photodynamische therapie (PDT), een behandeling met een therapeutische crème die minder aanleiding
geeft tot littekenvorming. Deze crème wordt actief wanneer hij wordt blootgesteld aan licht van een
bepaalde golflengte.

Huidziekten
Behalve met zalven en medicijnen kan de behandeling van bijvoorbeeld eczeem en psoriasis ook bestaan
uit lichttherapie. Daarvoor hebben wij een geavanceerde UVB-lichtcabine.

Allergologie
Testen voor contactallergenen (bijv. cosmetica, nikkel, rubber).
Spataderen
Spataderen worden behandeld door middel van scleroseren (inspuiten) gecombineerd met
compressietherapie, operatief verwijderen (flebectomie) of laserbehandeling van kleine spataderen.
Cosmetische behandelingen
Ook voor esthetische behandelingen zoals het verwijderen van huidoneffenheden, rimpelbehandeling
met injectables (botox en fillers), laserbehandelingen van kleine oppervlakkige spatadertjes, ontharing en
couperose kunt u bij onze dermatologen terecht. Deze behandelingen vallen onder niet-verzekerde zorg.
De tarieven van deze behandelingen kunt u vinden op www.dcklinieken.nl.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van een arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen
voor een afspraak: 088 0100 900.
Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan telefonisch en minstens 24 uur
van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor de afspraak

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten eerder aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze balie. Wat
moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

•
•
•

het aanvraagformulier, dat u van uw (huis)arts meekrijgt
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs

Indien voor een onderzoek een speciale voorbereiding nodig is, zal de assistent(e) u hierover informeren
bij het maken van de afspraak. De uitslag van het onderzoek wordt binnen 24 uur naar uw arts verstuurd.
Hij/zij zal u verder informeren.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (vrijdag tot
18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Wilt u precies
weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad of kijk op
www.dcklinieken.nl.

