
Augenkl in ik Ahaus

Oogheelkundige zorg 
in Duitsland

Grensoverschr i jdend en toch dichtbi j !

Is het ingewikkeld?
Nee! Net als de Nederlandse ziekenhuizen 
heeft Augenklinik Ahaus contracten met  
Nederlandse zorgverzekeraars voor de ver-
goeding van polikliniekbezoeken, behan-
delingen, operaties en nazorg. In twijfel- 
gevallen nemen wij vooraf contact op met 
uw zorgverzekeraar, zodat u achteraf nooit 
problemen krijgt met vergoedingen.

Wat heeft u nodig? 
Het enige wat u nodig heeft, is een verwijs-
brief van uw huisarts of oogarts, uw pasje 
van de zorgverzekeraar en uw identiteits-
bewijs.

Bij ons kunt u terecht voor de volgende 
behandelingen:

 � Staar
 � Glaucoom
 � Netvliesafwijkingen
 � Kinderoogheelkunde
 � Scheelzien
 � Ooglidcorrecties
 � Ooglaserbehandelingen en 

 lenzenchirurgie

Zorg over de grens

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt met ons een afspraak maken door te 
bellen met de Nederlandse patiëntentelefoon 

van Augenklinik Ahaus: 085-88 82 288

02.3.10/06-17

www.augenklinik.nl

05.3.19_02-18



Kwaliteit: U verwacht de beste zorg voor 
uw ogen. Augenklinik Ahaus biedt u de zorg, 
die u verwacht in een moderne praktijk met 
operatiecentrum, met moderne middelen en 
apparatuur met de meest recente technie-
ken. Met specialisten en ondersteunend per-
soneel, die hun vak verstaan.

Geen wachtlijsten: Lang wachten voor 
een polikliniekbezoek of behandeling is niet 
prettig. In overleg met u kunt u bij Augen- 
klinik Ahaus binnen 2 weken terecht voor 
een eerste polikliniekbezoek, waar de diag-
nose wordt gesteld en met u een behandel-
plan wordt besproken. Ook is de wachttijd 
voor een behandeling of operatie over het 
algemeen niet langer dan 2 tot 4 weken.

Persoonlijke benadering: Wij hechten 
zeer aan een persoonlijke benadering, om 
u de bestmogelijke zorg te kunnen bieden. 

Gewoon in het Nederlands: Binnen de  
kliniek is een Nederlands team werk-
zaam dat u, indien u dat wenst, vanaf uw  
eerste bezoek aan de kliniek tot en met de  
behandeling en nazorg in het Nederlands 
begeleid.

Waarom Augenklinik Ahaus?


