
	  

	  

	  

Bergen	  op	  Zoom,	  17	  december	  2015	  	  

Betreft:	  nieuwe	  locaties	  voor	  kaakchirurgie	  

	  

Geachte	  collega,	  

Zoals	  u	  eerder	  van	  ons	  heeft	  vernomen,	  verplaatst	  de	  maatschap	  Kaakchirurgie	  West-‐Brabant	  haar	  activiteiten	  
uit	  het	  Bravis	  ziekenhuis	  naar	  een	  zelfstandig	  behandelcentrum	  (ZBC)	  samen	  met	  	  Zeelandcare.	  De	  fysieke	  
verhuizing	  vindt	  deze	  week	  plaats,	  wat	  inhoudt	  dat	  uw	  patiënten	  vanaf	  21	  december	  voor	  kleinere	  ingrepen	  
verwacht	  worden	  op	  één	  van	  onze	  nieuwe	  locaties	  in	  Bergen	  op	  Zoom	  of	  Roosendaal.	  Behandelingen	  onder	  
narcose	  blijven	  plaatsvinden	  in	  het	  Amphia	  ziekenhuis	  in	  Breda.	  Ook	  blijven	  de	  kaakchirurgen	  verbonden	  aan	  
het	  Bravis	  ziekenhuis	  voor	  zorgverlening	  aan	  patiënten	  die	  zich	  melden	  op	  de	  spoedeisende	  hulp.	  

INFORMATIE	  VOOR	  UW	  PATIËNTEN	  	  

Waar	  kan	  de	  patiënt	  vanaf	  21	  december	  terecht	  voor	  kaakchirurgie?	  

Vanaf	  21	  december	  gaat	  de	  patiënt	  naar	  het	  zelfstandig	  behandelcentrum	  van	  Zeelandcare	  voor	  zijn	  of	  haar	  
kaakchirurgische	  behandeling.	  Hier	  wordt	  de	  patiënt	  geholpen	  door	  de	  kaakchirurgen	  van	  Kaakchirurgie	  West-‐
Brabant.	  De	  patiënt	  kan	  op	  werkdagen	  tussen	  08.00	  en	  17.30	  uur	  een	  afspraak	  maken	  bij	  Zeelandcare	  via	  het	  
centrale	  nummer	  088	  –	  33	  88	  422.	  Na	  het	  plannen	  van	  een	  afspraak	  ontvangt	  de	  patiënt	  een	  bevestigingsbrief	  
van	  de	  afspraak,	  een	  routebeschrijving	  en	  informatie	  over	  Zeelandcare.	  Parkeren	  is	  voor	  patiënten	  mogelijk	  op	  
eigen	  terrein	  en	  gratis.	  	  

De	  patiënten	  die	  u	  de	  afgelopen	  tijd	  heeft	  doorverwezen	  naar	  de	  kaakchirurg,	  hebben	  wij	  reeds	  geïnformeerd	  
over	  de	  nieuwe	  locaties.	  	  

Wat	  betekent	  de	  verzelfstandiging	  voor	  de	  zorgkosten	  van	  mijn	  patiënt?	  	  

De	  kaakchirurgische	  zorg	  bij	  Zeelandcare	  wordt	  door	  zorgverzekeraars	  op	  dezelfde	  manier	  vergoed	  als	  in	  het	  
Bravis	  ziekenhuis.	  Zeelandcare	  heeft	  voor	  kaakchirurgische	  zorg	  contracten	  met	  alle	  zorgverzekeraars.	  	  

INFORMATIE	  VOOR	  U	  ALS	  DOORVERWIJZER	  

Hoe	  bereik	  ik	  een	  kaakchirurg	  vanaf	  21	  december?	  

In	  geval	  van	  spoed	  neemt	  u	  met	  ingang	  van	  21	  december	  contact	  op	  met	  de	  kaakchirurg	  via	  het	  
spoedtelefoonnummer.	  Dit	  telefoonnummer	  dient	  enkel	  gebruikt	  te	  worden	  voor	  spoedgevallen:	  patiënten	  die	  
op	  dezelfde	  dag	  een	  kaakchirurg	  dienen	  te	  zien	  of	  als	  u	  graag	  overleg	  over	  een	  patiënt	  wilt.	  	  

In	  de	  overige	  gevallen	  kunt	  u	  de	  kaakchirurg	  bereiken	  via	  het	  reguliere	  nummer.	  

Regio	  Bergen	  op	  Zoom	   Regio	  Roosendaal	  
Spoed:	  0164	  –	  700	  234	   Spoed:	  076	  –	  700	  21	  61	  
Regulier:	  0164	  –	  700	  230	   Regulier:	  076	  –	  700	  21	  60	  	  

	  

	   	  



Hoe	  kan	  ik	  doorverwijzen	  naar	  Kaakchirurgie	  West-‐Brabant?	  

U	  kunt	  doorverwijzen	  naar	  Kaakchirurgie	  West-‐Brabant	  via	  e-‐mailadres	  kaakchirurgie.wb@zeelandcare.com.	  	  

Meer	  informatie	  en/of	  vragen	  

Voor	  een	  kennismaking	  met	  de	  nieuwe	  locaties	  ontvangt	  u	  van	  ons	  later	  nog	  een	  uitnodiging.	  Voor	  meer	  
informatie	  kunt	  u	  terecht	  op	  onze	  websites	  www.kaakchirurgiewestbrabant.nl	  en	  www.zeelandcare.com.	  	  

Vertrouwende	  u	  hiermee	  voldoende	  te	  hebben	  geïnformeerd.	  

Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  
Namens	  Kaakchirurgie	  West-‐Brabant,	  

dr.	  J.E.	  Bergsma,	  	  
MKA-‐	  Kaakchirurgie	  	  
West-‐Brabant	  
	  

C.F.H.	  Versluijs,	  	  
algemeen	  directeur	  
Zeelandcare	  

dr.	  R.H.K.	  Batenburg,	  	  
medisch	  directeur	  Zeelandcare	  

	  


