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Consult en/of behandeling met medische indicatie
verzekerde /

Op basis van het
wel

/

niet

/

deels

onverzekerde

consult met indicatiestelling komt de behandeling

in aanmerking voor vergoeding via de basiszorgverzekering.

De verzekerde zorg factuur ontvangt u over enkele maanden via Infomedics. De passantentarieven van de (DOT)
zorgtrajecten en de tarieven van de cosmetische zorg zijn inzichtelijk via onze website. Omdat wij niet
gecontracteerd zijn met uw zorgverzekeraar dient u de nota zelf in te dienen voor vergoeding.
Behandelplan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Overeenkomst (cosmetische) behandeling
We hebben gesproken over de behandeling die u wenst te ondergaan, de eventuele alternatieve methoden en de
beoogde resultaten van een dergelijke behandeling. De nazorg is mij uitgelegd en wordt na de behandeling ook
schriftelijk meegegeven. Ik stem ermee in om me te laten fotograferen, de foto’s zullen uitsluitend na toestemming
en slechts geanonimiseerd worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
Bijwerkingen en complicaties
U bent op de hoogte van de risico’s na de behandeling. Met deze risico’s wordt o.a. bedoeld: tegenvallende
(cosmetische) resultaten en/of noodzakelijke vervolgbehandelingen. Bijwerkingen kunnen ontstaan na iedere
behandeling en is er altijd een kleine kans op zwelling, pijn, jeuk, gevoeligheid, lokale nabloeding, ontsteking,
gevoelsverandering of een slechte wondgenezing. Bij de Venus draadlift/bovenooglidcorrectie is er een risico op
asymmetrie.
Er is bij sclerocompressietherapie een klein risico op het ontstaan van wondjes, bruine vlekken of het niet geheel
verdwijnen van de behandelde vaatjes. Bij de Muller en/of endoveneuze behandeling bestaat er een kans op
trombose of zenuwletsel. Bij een rimpelbehandeling met botulinetoxine kan het middel migreren waardoor een
ooglid kan gaan hangen. In de meeste gevallen zullen complicaties zich binnen enkele weken spontaan herstellen.
Betaling en annulering
Facturen van een cosmetische behandeling dienen op de dag van de behandeling te worden voldaan. Bij
annulering van een afspraak binnen 24 uur of het niet verschijnen op een afspraak wordt er conform onze
algemene voorwaarden (minimaal) een consult in rekening gebracht. Een afspraak is geannuleerd op het moment
dat u telefonisch of schriftelijk te kennen geeft deze afspraak te willen verzetten of annuleren. Bij een
complicatie, het terugkomen van de klachten of als de behandeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd
zijn aanvullende behandelingen of onderzoeken niet opgenomen in de prijs.
Coulanceregeling nota Infomedics
Na declaratie van de nota bij uw zorgverzekering ontvangt u de uitkering (afhankelijk van uw polis tussen 70% 100%). Mocht er sprake zijn van een eigen bijdrage wordt deze, als wij binnen 30 dagen de uitkeringsspecificatie
per email of post van u ontvangen, door ons geverifieerd en kwijtgescholden/gestopt. Dit noemen wij de
coulanceregeling. Op deze manier is er voor u dus altijd 100 % vergoeding! Let op: conform onze algemene
voorwaarden blijft u ten alle tijden verantwoordelijk voor de betaling van de factuur van Infomedics en wanneer
wij binnen 30 dagen geen uitkeringsspecificatie hebben ontvangen vervalt de coulanceregeling.
Klachten
Indien er onvrede is ontstaan over onze informatieverstrekking of over de behandeling hopen wij dat u dit
kenbaar maakt. Mochten we er samen niet uitkomen verwijzen wij u naar de klachtenregeling deze is te allen tijde
voor u beschikbaar.
Ik heb dit formulier gelezen en stem er mee in, dit formulier en de inhoud hiervan is zowel mondeling als
schriftelijk tot stand gekomen en is tevens van kracht voor alle toekomstige behandelingen, totdat ik het
gehele formulier schriftelijk herroep. Tevens ben ik op de hoogte van de algemene voorwaarden en het
beleid met betrekking tot de privacybescherming conform de AVG.
Handtekening:
-----------------------------------

