Spataderen behandeling
Vergoeding zorgverzekeraar en
tarieven

U wilt graag een behandeling van uw spataderen. Dat gebeurt door ons specialistisch
spatader-team. Het kan zijn dat u (een deel van) de behandelkosten zelf moet betalen.
Hiervoor gelden landelijke afspraken. In deze folder leest u meer over de vergoeding
door de zorgverzekeraar en tarieven van spataderbehandelingen in ons ziekenhuis.

Eerste consult met onderzoek
Doorgaans heeft u uw klachten eerst besproken met uw huisarts of medisch specialist.
Deze verwijst u door om vast te stellen wat de oorzaken van uw klachten zijn. Tijdens het
eerste consult zullen wij u onderzoeken en samen met u een behandelplan opstellen. Ook
hoort u dan of de voorgestelde behandeling geheel, gedeeltelijk of niet wordt vergoed
door uw zorgverzekeraar. Dit eerste consult wordt volledig vergoed door uw
zorgverzekeraar in het geval van verwijzing op medische indicatie. Wel kan uw eigen
risico worden aangesproken, indien u dit nog niet (volledig) gebruikt heeft.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Blijkt na het eerste consult dat er een medische noodzaak voor uw behandeling is dan
wordt uw spatader behandeling geheel door uw zorgverzekeraar vergoed. Wel kan uw
eigen risico worden aangesproken, indien u dit nog niet (volledig) heeft gebruikt.
Het is ook denkbaar dat een deel van uw behandeling wordt vergoed en een aanvullende
behandeling weer niet.
Wanneer er geen medische noodzaak is voor de behandeling of een deel van de
behandeling, kunt u er voor kiezen dit zelf te betalen. Heeft u een aanvullende
zorgverzekering? Informeer dan voorafgaand aan het eerste consult bij uw
zorgverzekeraar in hoeverre u verzekerd bent voor behandelingen van spataderen.
Tijdens het eerste consult ontvangt u een behandelvoorstel. Voor zover er sprake is van
een (deel)behandeling die niet wordt vergoed, ontvangt u gelijk een prijsopgave voor de
desbetreffende behandeling. De klacht kan overigens terugkomen of de behandeling kan
niet het gewenste resultaat opleveren. Aanvullende behandelingen voor een
teruggekomen klacht of een gewenst resultaat vallen buiten deze prijsopgave.

Vervolgafspraak voor de behandeling
Patiënteninformatie wordt
met de grootste zorg
samengesteld. Het betreft
algemene informatie.
U kunt aan deze uitgave
geen rechten ontlenen.
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Wanneer uw behandeling (gedeeltelijk) niet wordt vergoed, ontvangt u hiervoor niet
alleen een mondeling prijsopgave, maar ook een schriftelijke offerte. Zodra u kiest voor
de niet vergoede behandeling en de offerte tekent, plannen wij uw behandeling in.
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Specialistisch spatader-team
Ons specialistische spatader-team staat voor u klaar en bestaat uit de vaatchirurgen
Buscher en Van Engeland, de physician assistent Jansen en dermatoloog Van Coevorden.

Tarieven onverzekerde behandeling
Afhankelijk van de soort ingreep en ook de grootte van de ingreep, lopen de tarieven
uiteen. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven
Combinatie verzekerde en onverzekerde
behandeling
Operatief verwijderen van aandoeningen in een
hoofdader van een been
(Operatieve behandeling vaatlijden stamvene onderste
extremiteit, open procedure)
Aanvullend verwijderen van aandoeningen van een
hoofdader van een been met behulp van een
behandeling in het vat
(Endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene
onderste extremiteit, exclusief Claverivein)
Verwijderen van spataderen in een been via ophalen
naar buiten met een soort haaknaald of met behulp
van een buisje met licht en daarna afsnijden
(Flebectomie of transilluminated aangedreven
flebectomie)
Inspuiten van irriterende stof in de spataderen van een
been zonder of met echoapparaat, gevolgd door
dichtdrukken van deze aders met een zwachtel
(Sclerocompressietherapie, exclusief of inclusief
echogeleiding)
Verschrompelen van een afwijking in een ader met
behulp van een katheter met roterende tip
(Mechanochemische endoveneuze ablatiebehandeling,
Clarivein)
Volledig onverzekerde behandeling
Operatie aan 2 of 3 stamvenen waarvan minimaal 1
open operatie bij spataderen / chronisch oppervlakkige
aandoening aan de bloedvaten
(Operatie open / endoveneus / 2 of meer stamvenen)
Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen
(Operatie open / 1 stamvene)
Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van
spataderen in 1 of meerdere stamvenen
(Operatie endoveneus / 1 of meer stamvenen)
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Tarief
vanaf € 167,67 t/m € 503,afhankelijk van ingreep

vanaf € 555,56 t/m € 1.666,67
afhankelijk van ingreep

vanaf € 167,67 t/m € 503,afhankelijk van ingreep

vanaf € 83,33 t/m € 402,40
afhankelijk van ingreep

vanaf € 554,17 t/m € 754,50
afhankelijk van ingreep

Tarief
vanaf € 2.086,16 t/m € 2.500,-

€ 1.500,vanaf € 1.100,- t/m € 2.500,afhankelijk van het aantal
stamvenen

Poliklinisch via de huid verwijderen van een of
meerdere aders bij spataderen
(Flebectomie)
Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen
(Echogeleid scleroseren)
Dichtspuiten ader(s) bij spataderen
(Scleroseren)
Spataderen consult zonder of met duplexonderzoek
(Ambulant nno / met diagnostiek)

€ 550,-

€ 413,98
€ 350,vanaf € 200,- t/m € 376,34
afhankelijk van wel/geen duplex

Contact opnemen
De poliklinieken chirurgie en dermatologie zijn bereikbaar op:
Polikliniek chirurgie
 Locatie Apeldoorn
 maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.00 uur
 Tel: 055 – 581 8120
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Locatie Zutphen
maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.30 uur
Tel: 0575 – 592 818
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Polikliniek dermatologie
 Locatie Apeldoorn
 maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.00 uur
 Tel: 055 – 581 8155

