Welkom bij het dermatologisch en allergologisch centrum

Uw gezondheid is onze eerste prioriteit
Onze medewerkers en onze modern ingerichte praktijk zijn U van dienst met de aantoonbaar meest
eﬀectieve therapieën voor acute en chronische huidziekten. Wij bieden U een breed scala aan zorg,
zowel preventieve zorg als nazorg, middels talrijke op maat gesneden medische behandelingen.
Onze medische expertise
Ons gespecialiseerd team beschikt over een brede ervaring op het gebied van huidziekten,
allergieën, vaatziekten, huidkanker, geslachtsziekten, en esthetisch-kosmetische dermatologie.
Diagnose en therapie op maat naar uw individuele behoeften
Onze medisch deskundigen gebruiken moderne en eﬀectieve onderzoekstechnieken om een
speciﬁeke diagnose vast te stellen. Op basis van Uw persoonlijke toestand en state of the art
geneeskunde, stellen wij mogelijke therapeutische opties aan U voor. Na dit overleg ontwerpen wij
een individueel therapieplan, waaraan wij Uw vooruitgang kunnen toetsen. Deze intensieve
samenwerking tussen arts en patiënt maakt het mogelijk uw therapieplan in iedere fase van Uw
behandeling aan te passen. Indien een interdisciplinaire aanpak nodig is, dan zorgen wij ook graag
voor het coördineren van de noodzakelijke afspraken.
Uw tijd is belangrijk voor ons
Tijdige diagnose en behandeling zijn essentieel, in het bijzondere bij acute ziekten. Daarom streven
wij ernaar een afspraak binnen drie werkdagen te regelen. Wij zorgen ervoor dat de wachttijd voor
U zo kort mogelijk blijft, ook bij uw afspraak. U kunt voor U passende afspraken maken op
tijdstippen tussen 07:30 en 19:00. Dat kan overigens ook makkelijk door ons online
aanvraagformulier te gebruiken.
Zorgverzekering
Wij factureren onze dienstverlening in overeenstemming met de meest recente versie van de
Duitse Kostenvergoedingen voor Artsen (Gebührenordnung für Ärzte). Omdat wij in Duitsland
gevestigd zijn, en niet samenwerken met Nederlandse zorgverzekeraars, zijn wij meestal
genoodzaakt de kosten direct aan de patiënt te berekenen. Mede daarom bereiden wij graag een
kostenraming voor, om U optimaal te informeren.
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Wij kunnen U gemakkelijk in het Engels, het Duits en het Frans te woord staan.
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