Dermatologie

Niet verzekerde zorg

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Met de basis zorgverzekering bent u onder andere verzekerd tegen kosten
voor de huisarts, medicijnen, zorg en verblijf in ziekenhuizen. Welke zorg
vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt bepaald door de overheid.
Zorg die niet wordt vergoed uit de basisverzekering (niet verzekerde zorg),
moet u zelf betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor dermatologische
behandelingen als het operatief verwijderen van goedaardige moedervlekken
en ouderdomswratten, sommige methodes voor het verwijderen van
spataderen of het laseren van uitgezette bloedvaatjes zoals bij couperose.
Een overzicht van de behandelingen en de kosten vindt u op de volgende
bladzijde.

Diagnose

Het vaststellen van de aandoening (consult) wordt wel vergoed vanuit de
basisverzekering. Hierbij geldt wel altijd uw eigen risico.

Afspraken over de behandeling

De dermatoloog bespreekt van tevoren de hele behandeling met u.
De behandeling en, als dat nodig is, de controle tellen bij niet verzekerde zorg
als 1 behandeling. Als er meerdere behandelingen nodig zijn, worden deze
apart in rekening gebracht.

Betaling

Na afloop van de behandeling tekent u een eenmalige machtiging.
Hiermee geeft u het Antonius Ziekenhuis toestemming om automatisch het
verschuldigde bedrag van uw rekening te mogen afschrijven.

Contact

Hebt u vragen? De polikliniek Dermatologie is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 8:00 en 16:00 uur.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 82.

Tarieven
Behandeling								Tarief
Eerste excisie (uitsnijding) 						

€ 125,00

Iedere volgende excisie

€

Shave excisie 1 - 10 stuks

						

75,00

					

€ 100,00

Shave excisie 10 - 30 stuks 						

€ 175,00

Kleine spataders met inspuiting (1 been, kleiner dan 0,5% opp.)

€

Kleine spataders met inspuiting (1 of 2 benen, meer dan 0,5% tot 5% opp.)

€ 120,00

Kleine spataders met inspuiting (1 of 2 benen, meer dan 5% opp.)

€ 240,00

Kleine spataders 1 been uitgebreid 					

€ 180,00

Flebectomie volgens Muller 1 been						

€ 165,00

Flebectomie volgens Muller 2 benen					

€ 295,00

Behandeling xanthelasmata 1 zijdig			

			

€ 100,00

Behandeling xanthelasmata 2 zijdig			

			

€ 175,00

60,00

Stikstof ouderdomswratten / lentigines < 5			

		

€

75,00

Stikstof ouderdomswratten / lentigines > 5			

		

€ 150,00

VNUS				 					€ 1.050,00
Botoxbehandeling bij hyperhidrosis (200E)			

		

€ 270,00

Botoxbehandeling bij hyperhidrosis (400E)					

€ 344,00

Electrocoagulatie van vasculaire laesies			

€

75,00
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