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Patiënteninformatie
Spataderen zijn niet alleen ontsierend, vaak ondervindt u er ook klachten van. Gelukkig is er de laatste jaren
een enorme vooruitgang geboekt in het behandelen van allerlei vormen van spataderen. Bij DC Klinieken kunt
u terecht voor diverse behandelmethoden zoals inspuitingen, laserbehandelingen en een operatieve
behandeling van spataderen.

Geen lange wachtlijsten

DC Klinieken heeft geen lange wachtlijsten. U kunt snel terecht voor een eerste afspraak met de arts.

Diagnose en behandeling

In DC Klinieken wordt voorafgaand aan het eerste gesprek met de behandelend arts soms een echoonderzoek
van de aderen (duplex-onderzoek) gedaan. Dit onderzoek vindt plaats om het verloop en het functioneren van
uw aderen in kaart te brengen. Met de informatie uit de eerste afspraak kan de behandelend arts een
zorgvuldig afgewogen behandelplan opstellen.
Indien een operatieve behandeling nodig is, kan deze in dagbehandeling plaatsvinden. Voorafgaand wordt uw
medische achtergrond besproken en krijgt u informatie over de voorbereiding op de ingreep. Omdat wij korte
wachttijden hebben, kan een operatieve behandeling meestal binnen enkele weken plaatsvinden.

Duur van de afspraak

De lengte van de eerste afspraak varieert van 20-60 minuten. Hoe lang een vervolgafspraak duurt, hangt af
van de gekozen behandeling.

Afspraak maken

Voor een afspraak op het spreekuur 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.
Let op: voor een directe afspraak voor lasertherapie hebt u geen verwijzing nodig. U kunt ons dan meteen
bellen voor een afspraak.

Voor het spreekuur

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 huisarts meekrijgt /een verwijsbrief
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs
uw actuele medicatieoverzicht, dat u gratis bij uw apotheek kunt krijgen
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Na de behandeling

U krijgt instructies mee voor de nazorg, het hervatten van uw dagelijkse werkzaamheden en een datum voor
een controleafspraak bij de behandelend arts.

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.

