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Welkom op de polikliniek Plastische Chirurgie 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie de polikliniek Plastische 

Chirurgie. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen.

Plastische chirurgie houdt zich bezig met vorm- en 
functieherstel. Dit is in te delen in drie deelgebieden: 

1. de reconstructieve chirurgie: deze richt zich op 
het herstel van weefseldefecten die 
bijvoorbeeld zijn ontstaan na een ongeval of na 
de verwijdering van een kwaadaardig gezwel; 

2. de handchirurgie welke zich bezighoudt met 
alle aandoeningen van de hand, zoals de ziekte 
van Dupuytren of reuma. Ook letsels van 
pezen, zenuwen, botten en weke delen van de 
vingers vallen onder dit deelgebied. Bij deze 
vorm van plastische chirurgie staat het 
functieherstel voorop; 

3. de esthetische chirurgie: deze omvat alle 
behandelingen die met vormverbetering te 
maken hebben. Hieronder valt bijvoorbeeld een 
borstvergroting en/of verkleining, 
buikwandcorrectie, ooglidcorrectie, liposuctie, 
laserbehandeling en rimpelbehandeling.  

 
Het team 
De plastisch chirurgen van Spijkenisse Medisch 
Centrum werken samen in een multidisciplinair team. 
Zo wordt onder meer samengewerkt met reumatologen, 
revalidatieartsen, hand- en polstherapeuten, algemene 
chirurgen, dermatologen en KNO-artsen (Keel-, Neus- 
en Oorheelkunde). 
 
De hoofdbehandelaar is altijd een medisch specialist 
en is eindverantwoordelijk voor uw medische 
behandeling.  
 
De medisch specialisten (hoofdbehandelaars) zijn: 

− dr. T. Damen, plastisch chirurg 
− dr. J.B Jaquet, plastisch chirurg 
− dr. O.P. Schuitema, plastisch chirurg 
− dr. G.J. Sonneveld, plastisch chirurg 

 
Afspraak maken 
Voor het maken van afspraken is de polikliniek 
Plastische Chirurgie op werkdagen bereikbaar van 
08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 0181-65 82 28. 
 
Wat neemt u mee? 
Neem bij elk polikliniekbezoek het volgende mee: 

 Geldig identiteitsbewijs (Nederlands rijbewijs is 
voldoende); 

 Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis); 

 Verwijsbrief van de huisarts/specialist/tandarts/ 
verloskundige (alleen bij eerste bezoek); 

 Een lijst met uw medicijnen: u kunt een actueel 
overzicht opvragen bij uw apotheek. Dit is 
noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen. 
Verschillende medicijnen kunnen elkaar 
beïnvloeden. 

 
Recepten 
Bespreek samen met de arts of u voldoende medicatie 
heeft tot een week na het volgende bezoek. Zo 
voorkomen wij samen dat u medicatie tekortkomt. 
 
Rechten en plichten 
Als patiënt is het belangrijk dat u op de hoogte 
bent van uw rechten en plichten. U kunt de folder 
Rechten en plichten volwassenen of minderjarigen 
opvragen bij de balie van de polikliniek of meer 
informatie vinden op de website van het ziekenhuis. 
 
Klacht of opmerking 
Wij doen er alles aan om goede zorg te leveren. Toch 
kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan 
uw opmerking of klacht eerst te bespreken met de 
betrokken zorgverlener. Daarnaast is een folder 
‘Klachtenregeling’ beschikbaar bij de Patiënten-
voorlichting in de centrale hal. 
 
Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier 
inzien. U kunt ook inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. Daar vindt u ook meer informatie 
over andere de polikliniek, aandoeningen, 
behandelingen en hand- en polsklachten. 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw 
eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of 
uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt 
vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl. 
 
Bereikbaarheid polikliniek Plastische Chirurgie 
Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden 
van een afspraak contact op met polikliniek Plastische 
Chirurgie. De polikliniek is bereikbaar op werkdagen 
van 08.00 uur tot 16.30 uur via 0181 - 65 82 28. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het 
algemene telefoonnummer 0181 - 65 88 88. 
 

http://www.spijkenissemc.nl/

