
A. Toegangstijden polikliniek toegangstijden per 1-5-2021 (actueel/prospectief)
De subspecialismen aangeduid met een letter kunnen indien 

gewenst ook worden opgenomen naast de wachttijd per 

specialisme aangeduid met een nummer.
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1) Allergologie - - - -

2) Cardiologie 30 15 35 15

3) Chirurgie algemeen 3 4 -

a) Vaatchirurgie/flebologie

b) Gastro-entrologie

c) Mammografie 2 4

d) Oncologie

4) Dermatologie 23 31 30 19

5) MDL 70 76 70

6) Gynaecologie algemeen 29 13 29 9

afwijkend uitstrijkje 27 32

b) Infertiliteit 70

c) Incontinentie voor de vrouw 20 29 nvt

7) Interne geneeskunde algemeen 14 9

a) Endocrinologie/hormonen x x

b) Nefrologie/nierziektes x x

c) Immunologie x

d) Infectieziekten x

e) Hypertensie/Hoge bloeddruk 28 31

f) Hematologie/bloedziektes x

8) Kaakchirurgie 73 63

9) Keel-, neus- en oorheelkunde 18 14 x

10) Kindergeneeskunde algemeen 21 15 21

a) Cardiologie/souffle x x

b) Endocrinologie/schildklier x x

c) Gastro-enterologie/buikpijn x x

d) Reumatologie/bij reuma kind x x

e) Metabole ziekten/ x x

f) Nefrologie x x

g) Sociale pediatrie x x

11) Klinische geriatrie 7 4 25

*  valpoli 14 8

*  geheugenpoli 15 4

12) Longziekten 41 35

a) oncologie 7 7

13) Neurochirurgie

14) Neurologie 40 52 45

15) Oogheelkunde 110 45 45

16) Orthopedie 4 6 12 4

17) Pijnbestrijding / anesthesiologie 30 30

18) Plastische chirurgie 28

19) Psychiatrie 52

20) Reumatologie 90 60 90

21) Revalidatie 52 50

22) Thoraxchirurgie

23) Urologie 12 21 15 28
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B. Wachttijd diagnostiek

1) MRI-Scan (radiologie) 22 17 - -

2) CT-Scan (radiologie) 3 9 - -

3) Gastroscopie (gastro-enterologie) triage triage - -



Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar 

vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De 

maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is 

overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 

weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken
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C. Wachttijd behandeling MEDIAAN MEDIAAN (retrospectief in kalenderdagen)

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde, interventieradiologie)28 OW 1

Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorheelkunde) OW OW 2

Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)25 OW 3

Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie)OW 4

Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie) OW 5

Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde) 23 OW 6

Borstvergroting (plastische chirurgie) NVT NVT 7

Borstverkleining (plastische chirurgie) OW 8

Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. doorbloeding/ continuiteit (heelkunde, thoraxchirurgie)OW 9

Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom (neurochirurgie)OW OW 12

Initiele staaroperatie (oogheelkunde) 111 119 13

Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde) 19 15

Galblaasverwijdering (heelkunde) 10 81 18

Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 156 OW 19

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) OW 20

Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) 36 OW 21

Initiële totale knie vervanging (orthopedie) 239 OW 22

Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie)OW OW 23

Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)OW 57 24

Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie)52 OW 27

Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde)OW OW 28

Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde) 21 OW 30

Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)9 33

Sterilisatie man als zelfstandige verrichting(urologie, heelkunde) 46 OW 35

Sterilisatie vrouw (gynaecologie) OW OW 36

Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie) OW OW 37

Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)42 19 38

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)44 32 39

Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde) 18 40

Als er in de afgelopen drie maanden minder dan 15 waarnemingen zijn voor een behandeling, dan hoeft de wachttijd 

niet gepubliceerd te worden. Er mag dan aangegeven worden dat er ‘onvoldoende waarnemingen beschikbaar’ zijn. 

Aangezien deze cijfers een terugblik zijn over de laatste drie maanden zeggen ze niets over de actuele wachttijd voor 

operatieve behandeling. Als gevolg van Covid-19 kunnen wachttijden langer zijn dan normaal.


