Afspraak maken polikliniek Mondziekten
Kaak- en Aangezichtschirurgie
U bent verwezen naar Meander Medisch Centrum voor behandeling door de
kaakchirurg. Hieronder vindt u informatie over het maken van een afspraak en de
voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek.

Afspraak maken
Voor een bezoek aan de polikliniek kunt u bellen met het afsprakennummer van
Meander Medisch Centrum, 033 - 850 60 70:
 ’s ochtends tussen 08.00 uur en 12.00 uur
 ’s middags tussen 12.30 uur en 16.30 uur.
U vraagt naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

www.meandermc.nl
mijn.meandermc.nl
Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Bunschoten
(Gezondheidscentrum Scala Medica)
Chopinstraat 2D
3752 HR Bunschoten-Spakenburg

Informatie over de behandeling

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Voor informatie over de behandeling kunt u terecht op www.meandermc.nl.
Bij het specialisme Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) vindt u
de informatie die voor u van belang kan zijn.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Begeleiding
Als u het prettig vindt om begeleiding tijdens uw polikliniekbezoek te hebben, neemt u
dan gerust iemand mee.

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

Verhinderd?
Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur voor de
afgesproken dag, door aan de afdeling Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie.

KvK Gooi en Eemland:
32082917

Wat neemt u mee voor het bezoek aan de polikliniek?





legitimatiebewijs
verwijsbrief
zorgverzekeringsbewijs
eventueel uw meest recente medicatielijst

Melden
Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek meldt u zich bij de receptiebalie halverwege de
Laan. Deze is direct tegenover de roltrap en de lift. Plan wat extra tijd in voorafgaand
aan uw eerste afspraak bij de polikliniek. Vervolgens meldt u zich bij de afdeling
Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie in de Oranjerie 3.

Dag van de behandeling
U mag op de dag van de behandeling gewoon eten en drinken vóór de ingreep.
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U kunt dan ook gerust zelf naar
huis rijden. Na afloop van de behandeling krijgt u informatie mee over de nazorg van de
ingreep.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

U kunt hier uw afspraak noteren:
Dag

________________________

Datum ________________________
Tijd

________________________

2
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

