Proctologie
Anale jeuk- en pijnklachten

Anale jeuk- en pijnklachten zijn erg vervelend. Het komt veel
voor, maar uit schaamte wordt hier vaak maar weinig over
gesproken. Het medisch vakgebied dat zich bezig houdt met
klachten en aandoeningen rondom de anus heet proctologie.
De Mauritskliniek heeft een speciaal proctologisch spreekuur.
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Mauritskliniek is een gespecialiseerd
behandelcentrum op het gebied
van dermatologie, spataderen en
medisch-cosmetische zorg.
U kunt bij ons terecht voor zowel
verzekerde als onverzekerde zorg.
Wij staan voor hoge kwaliteit zorg
op een prettige manier.
Persoonlijk, duidelijk en goed geregeld.
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