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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Geachte patiënt,

U bent doorverwezen voor een onderzoek en eventuele behandeling naar 
de tandarts-gnatholoog Mevr. A.H. te Veldhuis.

Met deze brief informeer ik u graag over de gang van zaken tijdens het 
eerste bezoek.
Voor het consult/afspraak moet u het volgende mee te nemen:

• Verwijsbrief (als u door KNO-arts of long-arts van Ikazia bent 
doorverwezen is verwijzing al bij ons aanwezig)

• Geldig legitimatiebewijs (paspoort/Idenititeitskaart of rijbewijs)
• Zorgpas
• Ingevulde vragenlijsten (zie bijlagen)

De onderstaande punten zijn belangrijk:
• Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Mondkaak en 

aangezichtschirurgie van het Ikazia Ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 
AN te Rotterdam, route 82, 6e etage.

• U moet 10 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn.
• Het onderzoek heeft als doel een diagnose (wat is er aan de hand|) te 

stellen. Het kan zijn dat de kosten niet door uw verzekering vergoed.
• Tijdens het eerste consult kunnen de volgende codes bij u in rekening 

worden gebracht: G21 (€119,69), G22 (€239,38) en eventueel de X21 
(€79,79) (prijspeil 2023).

• Voor de kosten van de behandeling ontvangt u een aparte begroting en 
in sommige gevallen kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding 
vanuit de basisverzekering. Dit is wettelijk bepaald.

• Als u de afspraak niet op tijd afzegd (minimaal 24 uur van tevoren), dan 
worden er kosten in rekening gebracht (€120)

• As u pijnstillers gebruikt i.v.m. uw pijnklachten neemt u deze dan 24 uur 
van te voren aan het onderzoek NIET in.

• Betaling gaat via een factuur. U ontvangt thuis een factuur van 
Infomedics.
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De behandeling kan onder andere bestaan uit:

• Informatie verstrekken
• Verwijzing naar andere specialist
• Bespreken van de vervolgbehandeling met bijbehorende kosten
    
Na uw bezoek wordt een brief naar uw verwijzend (tand)arts gestuurd. 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt contact 
opnemen met de poli kaakchirurgie, telefoonnummer 010-2975320

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Mevr. A.H. te Veldhuis, Tandarts-gnatholoog/ tandarts-
Slaapgeneeskundige
BIG-nummer:39909281902
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