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INFORMATIE
over Melles Hoornvlieskliniek
Uw oogarts, huisarts of optometrist heeft aangegeven u, voor
nader onderzoek en mogelijke behandeling van uw hoornvliesaandoening, te willen verwijzen naar Melles Hoornvlieskliniek
in Rotterdam. Graag stellen wij ons aan u voor.

Melles Hoornvlieskliniek
Stichting Melles Hoornvlieskliniek is een non-profit zelfstandig behandelcentrum voor verzekerde zorg, met speciale focus op de behandeling van hoornvliesaandoeningen. De kliniek is opgericht in
2004 door de grondlegger van de zogenoemde lamellaire hoornvliestransplantatie-technieken, dr. Gerrit Melles. Bij deze lamellaire
technieken wordt niet het gehele hoornvlies vervangen (alle 5
lagen), zoals de traditionele methode voorschrijft, maar slechts het
zieke laagje (een lamel). Dit zorgt voor een sneller herstel, is minder
risicovol en de operatie resulteert over het algemeen in beter zicht.
Inmiddels worden onze innovaties wereldwijd toegepast en zijn
deze in veel landen ondertussen de standaard geworden.
Melles Hoornvlieskliniek is gevestigd op de Laan op Zuid 88 in
Rotterdam en maakt deel uit van het Netherlands Institute for
Innovative Ocular Surgery (NIIOS), een wereldwijd bekend expertisecentrum op het gebied van het hoornvlies. Naast de kliniek
behoren ook Amnitrans EyeBank (een weefselbank), NIIOS
Academy (een scholingsafdeling) en NIIOS R&D waar hoornvliesgericht onderzoek plaatsvindt, tot het NIIOS.

Zorgaanbod
Onze focus op slechts één subspecialisme binnen de oogheelkunde, namelijk het hoornvlies, resulteert in een hoge kwaliteit van
onze behandelingen en zeer goede klinische resultaten. Wij bieden
minimaal invasieve behandelingen op maat, waarbij de behandeling zich puur richt op het aangetaste (deel van het) weefsel en
uw behoefte.
Veel van de moderne behandeltechnieken zijn in eigen huis (binnen
het NIIOS) ontwikkeld en ons medisch team zet daarmee de internationale standaard. Ook andere nieuwe ontwikkelingen volgen
we vanzelfsprekend op de voet. We blijven bovendien kritisch naar
elkaar kijken en waarderen de feedback van onze patiënten en
verwijzers.

De volgende medewerkers willen u graag de beste zorg bieden:

Dr. Viridiana Kocaba, MD, PhD, MScE, FEBO

Directeur Innovatie – Medisch Specialist
TOM 69/23146

Drs. Keamela Vasanthananthan, MD

Oogarts – Hoornvlieschirurg
BIG 29918137801

Dr. Gerrit Melles, MD, PhD

Oogarts - Hoornvlieschirurg BIG
49032942501 – Oprichter van NIIOS

Dr. Korine van Dijk, BOptom, PhD

Hoofd kliniek – Optometrist

Lydia van der Star, BOptom

Optometrist – OR assistant

Christa de Kort, MA

Patiëntenbegeleider

Ons behandelaanbod bestaat onder andere uit:
Behandeling			

Aandoening

DMEK (op maat)		

l

Fuchs endotheeldystrofie

				

l

Bulleuze keratopathie

				

l

Falend (perforerend) transplantaat

				

l

Andere endotheelaandoeningen

Bowman layer transplantatie

l

Gevorderde keratoconus

(op maat)

l

Andere vormen van hoornvlies-

		

				

ectasie en -irregulariteiten

UV-crosslinking

l

Keratoconus

				

l

Post-LASIK ectasie

‘Op maat’ behandeling van

l

Zichtbeperkende bandkeratopathie

				

l

Zichtbeperkende pterygium

				

l

Recidiverende erosies

				

l

Oppervlakkige hoornvlies-

					irregulariteiten
				

l

Hoornvlieslittekens

				

l

Droge ogen

Voor meer informatie over de aandoeningen en de behandelingen
zie website www.niios.com/melles-hoornvlieskliniek/

Werkwijze
Nadat wij een verwijsbrief hebben ontvangen, zullen wij contact
met u opnemen voor het plannen van een eerste consult. Tijdens
dit consult zullen wij alle noodzakelijke onderzoeken en metingen
doen die nodig zijn om de diagnose te stellen/bevestigen. Er zal

- indien mogelijk direct - een behandelstrategie worden bepaald
en met u worden besproken. Een eerste bezoek aan onze kliniek
duurt meestal twee tot drie uur en stelt u in de gelegenheid
kennis te maken met onze werkwijze en medewerkers.

Betaling en vergoeding
De registratie en facturatie van de door ons geleverde zorg
geschiedt volgens de wet- en regelgeving van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa), waarbij de zorg voor een patiënt wordt
gegroepeerd in een DBC-zorgproduct (Diagnose Behandeling
Combinatie). Een DBC-zorgproduct is gebaseerd op de medische diagnose en uitgevoerde zorgactiviteiten in een door de
NZa vastgestelde periode. Eén DBC-Zorgproduct resulteert in
één factuur. De hoogte van de factuur hangt af van het aantal
kliniekbezoeken en de daarbij uitgevoerde onderzoeken en/of
behandelingen.
De looptijd van een eerste DBC-zorgproduct is 90 dagen, terwijl
volgende DBC-zorgproducten maximaal 120 dagen omvatten.
Wij factureren na het aflopen van een DBC-zorgproduct. Verdere
informatie over de DBC-systematiek kunt u lezen op www.nza.nl
en www.zorgwijzer.nl/faq/dbc.
Omdat wij op dit moment (nog) geen contracten hebben afgesloten met de diverse zorgverzekeraars, kunnen wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren en zullen wij de door
ons geleverde zorg direct aan u factureren. De factuur dient u
zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar en aan ons te voldoen.
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden
krijgt u het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk via uw zorgverzekeraar vergoed. Gezien de grote hoeveelheid verschillende
zorgverzekeraars en polissen is het helaas niet mogelijk om in
deze folder per polis uitleg te geven. Onze medewerkers van de
front office informeren u graag verder.
Het eerste consult is vrijblijvend en verplicht u uiteraard niet tot
verdere behandeling in onze kliniek. Het factuurbedrag van het
DBC-zorgproduct waarbinnen het eerste consult valt, hangt af
van de benodigde onderzoeken en of er binnen 90 dagen een
2e afspraak wordt gepland. Het kan vóórkomen dat uw zorgverzekeraar de factuur (na verrekening van uw eigen risico) niet
geheel vergoedt. Op uw verzekeringsoverzicht zal dan een bedrag vermeld worden onder de noemer “eigen bijdrage” of “niet

vergoed”. Voor het eerste consult, nemen wij dit niet vergoede
bedrag voor onze rekening.
Een overzicht van onze tarieven leest u in de passantenprijslijst
op onze website (https://www.niios.com/melles-hoornvlieskliniek/tarieven-betaling-en-vergoeding/).

Nadere informatie
Meer informatie over Melles Hoornvlieskliniek en het NIIOS
kunt u vinden op onze website www.niios.com. Tevens kunt
u ervaringen van patiënten met onze kliniek vinden op
www.zorgkaartnederland.nl.
Wij zullen er alles aan doen uw bezoek zo plezierig mogelijk te
laten verlopen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties, neem dan
gerust contact met ons op:
telefoonnummer 010-2974444
e-mail info@hoornvlieskliniek.nl
Wij staan u graag te woord.
Hartelijke groet,

Team Melles Hoornvlieskliniek

Voor meer informatie: www.hoornvlieskliniek.nl
Heeft u suggesties ter verbetering, dan wel klachten van welke aard dan
ook, aarzel dan niet om deze kenbaar te maken aan onze medewerkers.

