
verzekerde en onverzekerde zorg

 Gespecialiseerd 
in alle  huidaandoeningen 

Waarom 
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in een prettige omgeving | 

Korte wachttijden | Duidelijke 

afspraken, heldere informatie | 

Contracten met 

alle verzekeraars



kunt ook u snel een afspraak maken voor een 
consult bij één van onze specialisten.

Ons team bestaat uit meer dan 100 zorg
professionals: 
• Dermatologen
• Flebologen
• Vaatchirurgen
• Aangezichtschirurgen en plastisch chirurg
• Huidtherapeuten
•  Doktersassistenten en verpleegkundigen
•  Specialistisch verpleegkundige en Physician 

Assistant

 Hoge kwaliteit zorg op een 
prettige manier

Mauritskliniek is gespecialiseerd in de 
effectieve behandeling van alle voorkomende 
huidaandoeningen, huidkanker, spataderen en 
medischcosmetische zorg. U kunt bij ons 
terecht voor zowel verzekerde als onverzekerde 
zorg. Wij hebben contracten met alle 
verzekeraars waardoor een groot deel van de 
behandelingen worden vergoed. Onze zorg 
kenmerkt zich door korte wachttijden. Steeds 
meer verwijzers en patiënten weten ons te 
vinden. Met een verwijzing van uw (huis) arts 



Wij denken niet alleen met u mee, maar 
denken ook verder. Onze professionele 
verpleegkundigen en doktersassistenten 
helpen en begeleiden u gedurende uw 
behandelingen.

Naast fysieke consulten is het ook mogelijk 
om via een telefonisch of video consult met 
uw behandelaar te spreken. 

 Welke zorg biedt 
Mauritskliniek aan?

 Huidaandoeningen 
 Spataderen
 Proctologie
 Overmatig zweten
 Ooglidcorrectie
 Medisch-cosmetische zorg 

Mauritskliniek. Persoonlijk, duidelijk en goed geregeld.



 Huidaandoeningen

De huid is één van de grootste organen van het menselijk lichaam. Met diverse belangrijke 
functies voor zowel gezondheid als uiterlijk. Wij zijn gespecialiseerd in de eff ectieve behandeling 
van alle voorkomende huidziekten en huidaandoeningen van de huid, nagels en haar. 

De aandoeningen die wij onder andere 
behandelen zijn:
Acne | Allergieën | Huidkanker | Couperose | Eczeem | Haaruitval | 
Littekens |  Moedervlekken | Oedeem | (Ouderdoms)wratten | 

Overbeharing | Overmatige transpiratie (hyperhidrosis) | 
Psoriasis | Soa | Vitiligo

Staat de aandoening die u zoekt hier niet tussen? 
Neem gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij u 

toch verder helpen.  
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 Proctologie

Anale pijn en jeukklachten 
zijn erg vervelend. Er wordt 
weinig over gesproken, maar 
komt meer voor dan u denkt. 
Het medisch vakgebied dat zich 
bezig houdt met klachten en 
aandoeningen rondom de anus 
heet proctologie. 

De aandoeningen die 
wij behandelen zijn:
Aambeien | Anale jeuk | 
Anale pijn | Fissuur | 
Marisken (huidfl apjes)

 Huidkanker | 
dermato-oncologie

Huidkanker komt vaak voor. Als uw (huis)
arts u vertelt dat u mogelijk huidkanker heeft, 
wilt u snel terecht kunnen bij een specialist 
in huidkanker. Bij Mauritskliniek kunt u in 
de regel binnen een week terecht bij één 
van onze dermatologen. 

De dermatologen van Mauritskliniek 
zijn gespecialiseerd in de behande-
ling van alle vormen van huidkanker 
waaronder:
Basaalcelcarcinoom | Plaveiselcelcarcinoom | 
Melanomen



 Spataderen

Spataderen ontstaan meestal doordat kleppen in de aderen 
niet goed sluiten. Als de kleppen niet goed werken, stroomt 
het bloed niet goed terug naar het hart en neemt de druk in 
de ader toe. Hierdoor zet de ader uit. Wij zijn gespecialiseerd 
en zeer ervaren in de behandeling van spataderen en bieden 
dan ook een variëteit aan behandelmethoden aan. 

De behandelingen die wij aanbieden zijn:
Sclerocompressietherapie | Endoveneuze 
laserbehandeling | Ambulante fl ebectomie (Muller) | 
Perforantectomie | Steunkousen 

 Medisch-cosmetisch zorg

Als u last heeft van cosmetisch storende ongemakken aan uw 
huid, maar geen medische noodzaak is om deze weg te halen,
 kunt u ook zonder verwijzing terecht bij onze huidtherapeuten. 
Zij zullen uw situatie beoordelen en hebben diverse 
behandel methodes tot hun beschikking om u verder te
 helpen. Tijdens de intake zal u meer informatie krijgen over 
de mogelijkheden, het behandelproces, de kosten hiervan, 
en of er een vergoeding mogelijk is.

De behandelingen die wij aanbieden zijn onder andere:
Elektrische epilatie | Laser ontharen | Elektrocoagulatie | 
Vaatlaser | Dermapen | Acne behandeling | Blauw lichttherapie 
tegen acne | Camoufl agetherapie | Huidtherapeutische peeling

Staat de behandeling die u zoekt hier niet tussen? 
Neem gerust contact met ons op. Wellicht kunnen wij u 
toch verder helpen.  
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Ooglidcorrectie

Hangende oogleden of wallen onder de ogen kunnen een belangrijke reden zijn van een 
vermoeid of verouderd uiterlijk, terwijl u dat niet bent. Ook kunnen hangende oogleden 
uw zicht beperken en klachten veroorzaken zoals vermoeidheid en hoofdpijn.  Een ooglid

correctie kan een passende oplossing zijn en is een veel voorkomende 
en relatief kleine ingreep. 

De behandelingen voor een ooglidcorrectie zijn:
Ooglidcorrectie boven | Ooglidcorrectie onder | 
Wenkbrauwlift | Ooglidcorrectie boven plus 
wenkbrauwcorrectie | Ooglidcorrectie boven en onder

Mauritskliniek werkt nauw samen met Kliniek Veldhoven. Kliniek 
Veldhoven is een privé kliniek voor plastische chirurgie en gespecialiseerd 

in ooglidcorrecties. Tijdens een vrijblijvende intake brengen 
onze specialisten uw klachten, wensen en mogelijk-

heden in kaart. 

Overmatig zweten

Transpireren is een normale en nuttige functie van 
het lichaam. Door vocht af te geven wordt de 
temperatuur van uw lijf geregeld. Door de verdam
ping van zweet koelt de huid bovendien af. Overmatig 
transpireren, oftewel hyperhidrosis, is een zeer veel 
voorkomend en vervelend probleem. Vooral okselzweten wordt 
gezien als zeer hinderlijk. Tegen overmatige transpiratie zijn 
diverse behandelingen mogelijk, zowel verzekerd als onverzekerd. 

Behandelingen bij overmatige transpiratie zijn:
Anti transpiratie botuline toxine (of botox) injecties behandeling | 
miraDry behandeling 
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 Overmatig zweten
Overmatige transpiratie of overmatig zweten 
wordt ook wel hyperhidrosis genoemd. Er is 
sprake van hyperhidrosis als de zweet
productie zo fors is dat het belemmerend 
werkt in het dagelijkse sociale leven. 

De behandelingen bij overmatige 
transpiratie zijn:
Aluminiumhydroxychloride crème 
of vloeistof | Botuline toxine injecties | 
Lontoforese | Medicijnen | MiraDry

In overleg met uw dermatoloog zal 
een voor u passende behandeling worden 
gekozen. 

Voor een intake bij de huidtherapeut heeft u 
geen verwijsbrief nodig. Huidtherapie wordt 
niet vergoed vanuit de basisverzekering. Om 
in aanmerking te komen voor (gedeeltelijke) 
vergoeding van behandelingen bij de huid
therapeut moet u aanvullend verzekerd zijn 
voor huidtherapie. U kunt dit navragen bij uw 
zorgverzekeraar of nakijken in uw polis.

Onverzekerde zorg
Mauritskliniek biedt naast verzekerde zorg 
ook onverzekerde zorg aan. In het geval van 
onder andere ooglidcorrecties of een miraDry 
behandeling is er vaak geen medische indicatie 
en wordt deze niet vergoed door uw zorg
verzekeraar. Een intake bij Mauritskliniek is 
gratis en vrijblijvend. De behandeling moet 
vooraf betaald worden. 

Afspraak maken 
Voor het maken van een afspraak heeft u in de 
meeste gevallen een verwijzing nodig van uw 
huisarts. Als u die heeft kunt u ons bellen voor 
het maken van een afspraak: 088 628 74 00. 
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar 
van 08.00 – 17.00 uur. 

Verwijsbrief
U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts 
als u een afspraak wilt maken voor een eerste 
consult voor huidaandoeningen (dermatologie), 
spataderen of proctologie. Met een verwijs
brief van uw huisarts wordt het eerste bezoek 
bij de Mauritskliniek 100% vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Uiteraard dient u wel 
rekening te houden met uw eigen risico.

In overleg tussen u en uw behandelaar wordt 
bepaald welk behandeltraject voor u het meest 
geschikt is. Wanneer deze niet vergoed wordt 
door uw zorgverzekering, zal dit altijd met u 
besproken worden.

 Algemene informatie
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Amsterdam  Den Haag  Nijmegen  Utrecht

mauritskliniek.nl  info@mauritskliniek.nl

T 088 - 628 7400

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, goed geregeld. 


