Verrichtingen
Samenwerking tussen uw
huisarts en de specialist

U bent door uw huisarts doorverwezen naar Sûnenz voor
een verrichting. Voorheen zou u hiervoor zijn doorverwezen
naar het ziekenhuis. Uw huisarts doet mee aan het ontwikkelen
van een nieuwe zorgvorm, waarbij u door korte lijnen snel de
juiste behandeling krijgt en een ziekenhuisbezoek niet altijd
noodzakelijk is. Uw huisarts blijft hierbij uw behandelaar.
Verrichtingen
In Sûnenz voert een gespecialiseerde huisarts verschillende verrichtingen uit. Het is
niet nodig om voor deze verrichtingen naar het ziekenhuis te gaan.
Hoe werkt het?
Voor verschillende indicaties is het voor uw huisarts mogelijk om u door te verwijzen
naar Sûnenz. De verrichting wordt gedaan door een gespecialiseerde huisarts en u
kunt daarna meteen weer naar huis. De nacontrole vindt, afhankelijk van de
verrichting, plaats bij uw huisarts of in Sûnenz. Uw huisarts blijft altijd uw
hoofdbehandelaar.
Indicaties
De mogelijkheid van verrichtingen in Sûnenz geldt voor verschillende indicaties op
het gebied van chirurgie/ heelkunde en dermatologische chirurgie, zoals:
Operatie trigger finger
Ganglion
(Vermoeden) huidkanker
Verwijderen vetbulten

Verwijderen van moedervlekken
Ingegroeide teennagel
Inbrengen Implanon

Uw huisarts is op de hoogte van alle mogelijke indicaties en kan u van de juiste
informatie voorzien betreffende de verrichting.
Een afspraak maken
Als u naar Sûnenz wordt verwezen, krijgt u van uw huisarts een ‘patiëntbericht’.
Hierop staat hoe u een afspraak kunt maken (of dat een afspraak voor u wordt
gemaakt) en welke voorbereidingen u eventueel moet treffen.

Afspraak afzeggen
Bij verhindering dient u altijd uw afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Dit doet u
via het telefoonnummer dat vermeld staat in uw verwijsbrief. Anders zijn wij helaas
genoodzaakt een consult in rekening te brengen. Dit wordt niet door uw
zorgverzekeraar vergoed.
Waar vindt u de wachtkamer?
In Sûnenz volgt u de borden gezondheidsplein. U neemt plaats in de wachtkamer op
het gezondheidsplein. U wordt opgeroepen.
Geen eigen risico!
Een verrichting in Sûnenz valt niet onder uw eigen risico. U hoeft voor deze zorg
géén eigen bijdrage te betalen, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de
basisverzekering van uw zorgverzekering. Dit is een belangrijk verschil met het
ziekenhuis: als u de specialist in het ziekenhuis bezoekt, valt dit namelijk wél onder
het eigen risico. Onderzoeken die betrekking hebben op de verrichting (bijvoorbeeld
laboratorium onderzoek) vallen — zoals nu ook al het geval is — wél onder uw eigen
risico. Eventueel voorgeschreven medicijnen vallen ook onder uw eigen risico.
Het adres is:
Sûnenz
Burg. Wuiteweg 140B
9203 KP Drachten
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts of met
Bert Brouwer 06 38 22 58 86 of mail naar wimbrun@ziggo.nl. Meer informatie kunt u
vinden op www.sunenz.nl

Sûnenz is het centrum dat voortkomt uit de samenwerking van diverse partijen en
betrokkenen die zich gezamenlijk inzetten om ouderen binnen hun eigen thuissituatie gezond en vitaal ouder te kunnen laten worden. In dit levendige centrum is
alles onder een dak aanwezig. Men kan er terecht voor diagnostiek, advies en
behandeling met betrekking tot gezondheid, ziekte, welzijn en zorg. Ook bent u er
welkom voor een kop koffie, wat boodschappen, een boeiende tentoonstelling,
fitness, de kapper en voor nog veel meer belevingen die het leven veraangenamen.

