
 

 

 
 

Bereikbaarheid 
Onze openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 08.00-16.30 
zaterdag 08.30-16.30  
 
Spoedgevallen 
Indien u na uw behandeling bij de kaakchirurg last krijgt van een nabloeding, koorts, opgezette wang of 
slikklachten neemt u dan contact op met ons via het reguliere telefoonnummer.  
Buiten onze reguliere openingstijden kunt u contact opnemen met de dienstdoende kaakchirurg te bereiken via 
het Maasstad ziekenhuis op telefoonnummer 010-2911911. 

 
Betaling van behandeling bij Kaakchirurgie Holland 
Kaakchirurgische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U bent als verzekeringsnemer zelf 
verantwoordelijk om u te laten informeren, door uw zorgverzekeraar, over de hoogte van uw eigen risico. 
 
Bent u verzekerd bij Achmea, DSW of VGZ of een dochteronderneming van één van deze maatschappijen, dan 
wordt uw behandeling door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 
U ontvangt alleen een nota van uw zorgverzekeraar van het eigen risico. 
 
Bent u verzekerd bij één van de andere zorgverzekeraars, dan krijgt u van ons een factuur en vragen wij u deze 
bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Van uw zorgverzekeraar ontvangt u vervolgens een specificatie, waarop 
staat wat uw eigen bijdrage is. Wij vragen u deze verzekeringsspecificatie te mailen naar 
Info@kaakchirurgieholland.nl. Wij maken een nieuwe factuur waarop de eigen bijdrage in mindering is gebracht 
en u het bedrag ziet wat u aan ons dient te betalen.  
 

 Enkele verrichtingen bij de kaakchirurg komen niet voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. 
Indien dit voor u het geval is zal uw behandelaar u daarvan op de hoogte stellen (implantaat plaatsen als u nog 
eigen tanden/kiezen heeft in de betreffende kaak). 
 
Privacy- en klachtenregelement 
Op onze website www.kaakchirurgieholland.nl zijn de privacy- en klachtenregelementen terug te vinden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Locatie Rotterdam:    Locatie Capelle:    Locatie Zwijndrecht 

Hoogstraat 99a    Hollandsch Diep 63p     Stationsplein 1                                                                         
3011PK Rotterdam   2904EP Capelle aan den IJssel  3331LL Zwijndrecht 

 

Locatie Vlaardingen:   Locatie Schiedam: 

Fransenstraat 14a                 Stadserf 90 
3131CC Vlaardingen   3112DX Schiedam
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