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Geachte collega,  

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn 4 plastisch chirurgen uit het 

CWZ die, na enige tijd te zijn weggeweest (Sanavisie), nu weer present 

zijn in Mill, onder de naam SK. Dat staat voor Specialistische Kliniek. 

Wij zijn van mening dat veel zorg niet perse in het ziekenhuis hoeft te 

worden aangeboden en goedkoper, sneller en met meer aandacht 

voor de patiënt, in SK kan worden geleverd. 

Het gehele palet aan plastisch chirurgische behandelingen kan 

plaatsvinden in SK. Speciale aandacht hebben wij voor hand- en 

polsklachten en we werken in nauwe samenwerking met hand-

therapeuten in de regio. Er is uitgebreide expertise op het gebied van 

maligniteiten van de huid, welke wij ook door middel van lasertherapie 

kunnen behandelen. Daarnaast bieden we een breed scala aan borst 

correcties en natuurlijk ook de cosmetische operaties. 

Wij onderscheiden ons door korte wachttijden, hoge kwaliteit en een 

gemoedelijke sfeer, waar uw patiënt zich op zijn gemak zal voelen. 

Daarnaast is er samenwerking met ViaSana, DiaSana, Pantein en 

natuurlijk ons vertrouwde CWZ. 

Voel u vrij om ons te benaderen met vragen of opmerkingen. Daar 

staan wij altijd open voor. Wij kijken uit naar een prettige 

samenwerking. 

Met collegiale groet, 

Erwin Heine                    Marie-Claire Schreinemachers 

 David Wijnberg         Jan Fabré 

http://www.specialistischekliniek.nl
mailto:info@sk-chirurgie.nl


SK-CHIRURGIE VOOR LIESBREUKEN 

SK heeft de zeer ervaren collega chirurgen uit 
het CWZ gevraagd om het SK specialisten team 
te komen versterken. 

Zij zijn zeer bekwaam in het opereren van 
liesbreuken. Er wordt gebruik gemaakt van de 
Transrectusschede-preperitoneale procedure, 
kortweg TREPP techniek. Een groot voordeel 
van deze techniek is dat de chirurg goed zicht 
heeft op het operatiegebied en er minder kans 
is op complicaties die gerelateerd zijn aan een 
laparoscopische operatie. De liesbreuk operatie 
kan prima in dagbehandeling plaatsvinden. 

SK staat voor Specialistische Kliniek. 
Kwalitatief hoogwaardige zorg op de juiste plaats

V E R G O E D I N G  Z O R G V E R Z E K E R I N G

SK heeft bewust geen contracten met zorgverzekeraars. Behandelingen gewoon vergoed! 

Uw patiënt ontvangt na zijn of haar behandeling een factuur per mail. In de mail zit een iDeal link waarmee ze 80% van de kosten van de 
behandeling betalen. Tevens zit er een bijlage in de mail met de 100% factuur die ze kunnen declareren bij hun zorgverzekeraar. Afhankelijk 
van hun polis ontvangen ze daarvan 80%, 70%, 65% of 60% retour. Bij een restitutiepolis betalen ze 100% en ontvangen ze 100% retour van 
hun verzekeraars. Het secretariaat kan, indien gewenst, uitleg geven. Tevens is er een uitleg op de website te vinden.

HAND-EN POLSKLACHTEN 

SK heeft zeer ervaren hand- polschirurgen. Wij kunnen alle 
klachten behandelen aan hand en pols. Door een nauwe 
samenwerking met DiaSana is diagnostiek snel geregeld en krijgt 
uw patiënt vlot een behandelplan. Een intensieve nabehandeling 
is van groot belang voor een goed resultaat. We werken nauw 
samen met de handtherapeuten in de regio.

LASER EN PRP BEHANDELINGEN 

SK beschikt over lasers voor vaatafwijkingen en het verwijderen 
van pigment en tatoeages. Niet-verheven basaalcelcarcinomen 
kunnen we behandelen met laser. Dit voorkomt een operatie. 
Tevens geven we PRP behandelingen. PlaatjesRijk Plasma halen we 
uit het bloed van de patiënt en wordt gebruikt om kaalheid te 
voorkomen of (brandwond) littekens te verbeteren. 

COSMETISCHE OPERATIES 

SK biedt het volledige scala aan cosmetische operaties. U kunt 
hierbij denken aan borstcorrecties, buikwandcorrecties, liposuctie, 
lipofilling van de borsten, aangezichtschirurgie, injectables, botox, 
ooglidcorrecties en nog veel meer. Uw patiënt kan vrijblijvend een 
consult bij ons krijgen. 

Bovenooglidcorrectie kost bij ons € 995,-

Nauwe samenwerking met 
handtherapeuten

Handchirurgie vraagt om 
precisie

We hebben alle typen lasers 
tot onze beschikking

PRP behandelingen ter 
voorkoming van kaalheid

Botox en injectables direct 
mogelijk

Vrijblijvend consult voor 
cosmetische vragen

HUIDTHERAPIE IN SK 

We hebben een nauwe samenwerking met de 
huidtherapeuten van Esthetiek Huidtherapie. 

Zij behandelen operatief oedeem, (brandwond) 
littekens, ontharen en bieden huidverbetering 
door laser en/of peelings. En meer! 


