Centrumlocatie

Bij uw bezoek aan de plastisch chirurg is overeengekomen dat u een operatie moet ondergaan.
In deze folder wordt u geïnformeerd over de gang van zaken tot de operatie en hoe de
(eventuele) aanvraag voor uw operatie bij uw ziektekostenverzekeraar verloopt.
Aanvraag tot goedkeuring bij uw ziektekostenverzekeraar
Voor sommige ingrepen is een goedkeuring van uw zorgverzekering noodzakelijk. De aanvraag hiervoor wordt door het secretariaat verzorgd. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Goedkeuring
De meeste verzekeringsmaatschappijen sturen de goedkeuringen rechtstreeks naar ons door.
Als u twee maanden na uw bezoek aan de polikliniek nog geen bericht heeft ontvangen van
uw zorgverzekeraar, verzoeken wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Afwijzing of gedeeltelijke vergoeding
Wanneer u een bericht van afwijzing of een gedeeltelijke vergoeding ontvangt, is het van
belang dat u zelf contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij. U kunt dan bezwaar
maken. Hierin kunnen wij niet bemiddelen. Ook als er wordt gevraagd foto’s op te sturen
moet u zelf actie ondernemen. Als er foto’s zijn gemaakt op de polikliniek kunt u deze
opvragen bij de medisch fotograaf, telefoonnummer 010 405 42 54. Hieraan zijn kosten
verbonden. De mogelijkheid bestaat ook om zelf foto’s te maken en deze op te sturen naar
uw verzekeringsmaatschappij. Wanneer u alsnog een goedkeuring krijgt, neemt u weer
contact op met het secretariaat plastische chirurgie. Bij definitieve afwijzing bestaat de
mogelijkheid om de operatie zelf te bekostigen. De operatie zal dan uitgevoerd worden in
het St. Franciscus Gasthuis in Rotterdam door één van onze plastisch chirurgen.

Informatie over de wachttijd voor operatie
op de polikliniek Plastische Chirurgie

Wachttijd
Controleer uw persoonlijke gegevens op de patiëntenkaart. Wij kunnen u anders niet
bereiken. Uw mobiele nummer kunt u doorgeven of doorbellen aan de Inschrijving in de
Centrale Hal. Het telefoonnummer van de Inschrijving is: 010 703 31 38.
De wachttijd tot de operatiedatum is afhankelijk van de soort operatie. Houdt u mogelijk
rekening met een lange wachttijd. De wachttijd wordt mede bepaald door het operatierooster van uw plastisch chirurg.
Het komt voor dat er op het laatste moment een wijziging is in het operatieprogramma en er
ruimte is voor nog een operatie. Als u op korte termijn opgeroepen kunt worden, geeft u dit
dan door aan het secretariaat.
Indien u vooraf voorkeursdata heeft aangegeven proberen wij hiermee zoveel mogelijk
rekening te houden. Helaas is het operatietechnisch of roostertechnisch niet altijd mogelijk
om daaraan te voldoen.
Wij vragen u aan het secretariaat door te geven wanneer u absoluut niet geopereerd kunt
worden, bijvoorbeeld in verband met een geplande vakantie.
Oproep tot operatie
U ontvangt vier tot zes weken voor de operatie een schriftelijke oproep met een operatiedatum en een afspraak bij de anesthesist. Wordt u voor deze operatie opgenomen, dan krijgt
u ook een afspraak bij een verpleegkundige.
Vindt uw operatie plaats op de Chirurgische Dagbehandeling, dan wordt u verzocht na het
consult bij de anesthesist naar de Chirurgische Dagbehandeling te gaan voor een intakegesprek.
U dient deze oproep voor operatie binnen een week te bevestigen bij het secretariaat. Als de
oproep niet binnen een week is bevestigd, kan de operatie op de voorgestelde datum niet
doorgaan. U krijgt hierna nog eenmaal een oproep. Als ook deze oproep niet binnen een
week is bevestigd, wordt u van de wachtlijst verwijderd.
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Afspraak bij de anesthesioloog
Als u voor het eerst op de afdeling Plastische Chirurgie in het Erasmus MC wordt geopereerd,
moet u vóór de operatie langs de polikliniek Anesthesiologie. U krijgt bij de oproep voor
operatie een afspraak toegestuurd. De polikliniek Anesthesiologie heeft een inloopspreekuur. Op dit spreekuur worden uw medisch gegevens gescreend. Daarnaast geeft de anesthesioloog uitleg over de manier van verdoven en bespreekt hij/zij eventuele gezondheidsproblemen.
Vergeet u niet uw medicijnenlijst mee te nemen!
Als u binnen een half jaar al eerder bent geopereerd, is het mogelijk om telefonisch contact
op te nemen met de polikliniek Anesthesiologie. Het telefoonnummer van de polikliniek
Anesthesiologie is 010 704 01 02. Waarschijnlijk hoeft u dan niet meer langs te komen.
Secretariaat
Het secretariaat verzorgt de wachtlijst en de operatieplanning en is bereikbaar op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00,
op telefoonnummer 010 703 38 27 of 010 703 26 53.
Vragen
Heeft u nog vragen aan de arts die u gaat opereren, dan kunt u nogmaals een afspraak
maken op het spreekuur van de betreffende operateur. Belt u dan de polikliniek Plastische
Chirurgie, telefoonnummer 010 704 01 37.
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