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INTRODUCTIE
Waal Kliniek is gespecialiseerd in de
diagnose en behandeling van spataderen
en anale aandoeningen en dermatochirurgie.
De kliniek is door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
erkend als zelfstandig behandelcentrum
en mag zorg aanbieden welke onder de
zorgverzekeringswet valt.
Waal Kliniek heeft begin december 2020
haar deuren geopend en is als bedrijf
nog jong. Ons team bevat echter een
uitgebreide en diepgaande expertise.
Ons medisch team bestaat uit ervaren
specialisten in de behandeling van
spataderen, anale aandoeningen en
chirurgie. Zij hebben de afgelopen jaren
duizenden van dergelijke behandelingen
met succes en naar grote tevredenheid
van hun cliënten uitgevoerd.
Juist deze hoge klanttevredenheid
en de grote betrokkenheid van onze
specialisten bij hun cliënten en hun
behandeling waren voor ons belangrijke
punten om een eigen kliniek op te
zetten.
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DE MENS ACHTER ...
Wij zijn Margot Pruyt en Peter
Boekema. Privé al geruime tijd partners
en met Waal Kliniek nu ook zakelijk
als oprichters en bestuurders van de
kliniek.
Margot is chirurg-fleboloog-proctoloog
en verantwoordelijk voor alle medische
zaken. Ook is zij één van de leden van
ons medisch team.
Peter is verantwoordelijk voor de
operationele, financiele en overige
niet medische zaken. Als succesvol
ondernemer in de ICT en management
heeft hij een brede ervaring opgedaan.
Tesamen een sterke combinatie van
diepgaande expertise van de diagnose
en
behandeling
van
spataderen,
anale aandoeningen en chirurgie met
brede en goede kennis en ervaring in
ondernemen, management, processen,
ICT en financiën.

Margot Pruyt
Medisch directeur
Chirurg
Fleboloog
Proctoloog
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Wij hadden al langere tijd de wens een
eigen kliniek op te zetten. Een kliniek
waarin kwalitatief hoogwaardige zorg
wordt geleverd en waar de cliënten
onze gasten zijn en we samen met hen
beslissen wat voor hen de juiste zorg is,
rekening houdend met hun persoonlijke
omstandigheden en hun eigen wensen.
Het besluit van Helder Kliniek (nu
Expert Clinics) om in 2020 landelijk
te stoppen met het uitvoeren van
spataderbehandelingen was voor ons
de laatste zet. Margot, sinds 2018 mede
werkzaam voor Helder Kliniek, zag
dat er voor haar cliënten geen goede
alternatieven voor verdere behandeling
waren. Gesteund door en in een prettige
samenwerking met Helder Kliniek is
de zekerheid van goede zorg voor de
flebologie cliënten van Helder Kliniek
nu overgenomen door Waal Kliniek.

SAMEN DE JUISTE ZORG
Bij ons staat uw cliënt centraal. Dat
klinkt mooi, maar wij maken het ook
waar!
Wij hebben ons gehele proces van
eerste contact met de cliënt tot en met
de nazorg zo kunnen inrichten dat dit
gericht is op onze cliënt, op hun zorg,
hun tevredenheid en het bieden van een
goede en vriendelijke dienstverlening.

Onze zorgverlening kent een grote
mate van flexibiliteit. Wij doen ons
best de zorg aan te laten sluiten bij de
behoeften en wensen van de cliënt:
‘Samen beslissen’.
De cliënt is volledig betrokken bij de
beslissingen met betrekking tot de
behandeling. Wat het beste past is
afhankelijk van wat de cliënt belangrijk
vindt.

Peter Boekema
Directeur
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SPATADEREN
De behandeling van spataderen is
afhankelijk van de ernst en het soort
spataderen.
De door ons toegepaste methoden zijn:
• Endoveneuze laserablatie (EVLA)
• (Foam)sclerotherapie
(wegspuiten met foam of vloeistof)
met het gebruik van Veinlite
• Flebectomie volgens Muller
• Ligatie, perforantectomie
Het behandelproces van spataderen
bestaat uit de volgende onderdelen:
• Intake met duplex-onderzoek
• 1 of meerdere behandelingen
• Telefonische controle
• Fysieke nacontrole

ANALE AANDOENINGEN
De intake wordt bij ons uitgevoerd
door een medisch specialist en
omvat de anamnese, een uitwendig
onderzoek,
een
duplex-onderzoek
en een samen met de cliënt op maat
opgesteld behandelplan, waarbij we
rekening houden met de persoonlijke
omstandigheden van de cliënt.

Wij kunnen de volgende anale
aandoeningen behandelen:
• Aambeien
• Marisken
• (Anale) Fissuren
• Sinus pilonidalis (minimaal invasief)
• Condylomata accuminata
• Goedaardige anale gezwellen

De intake wordt bij ons uitgevoerd door
een medisch specialist en omvat de
anamnese, een uitwendig onderzoek,
zo nodig een proctologisch onderzoek
en een samen met de cliënt op maat
opgesteld behandelplan, waarbij we
rekening houden met de persoonlijke
omstandigheden van de cliënt.

Bij het opstellen van het behandelplan
besteden
we
ruimschoots
tijd
aan de uitleg van de toepasbare
behandelmethoden, de te verwachten
resultaten en mogelijke complicaties.

De behandeling is afhankelijk van de
diagnose en kan zijn:
• Sclerotherapie
• Rubberbandligatie
• Laserbehandeling (LHP of SiLac)
• Operatieve behandeling
• Elektrochirurgie
• Gebruik van medicijnen en/of zalf

Bij het opstellen van het behandelplan
besteden
we
ruimschoots
tijd
aan de uitleg van de toepasbare
behandelmethoden, de te verwachten
resultaten en mogelijke complicaties.

Het behandelproces van anale aandoeningen bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Intake met zo nodig proctoscopisch
onderzoek
• 1 of meerdere behandelingen
• Telefonische controle
• Fysieke nacontrole

Alle behandelingen zijn poliklinisch en
worden indien nodig onder plaatselijke
verdoving uitgevoerd.

Alle behandelingen zijn poliklinisch en
worden indien nodig onder plaatselijke
verdoving uitgevoerd.
In de eerste of tweede week na de
behandeling voeren wij een telefonische
controle uit en na een aantal weken een
fysieke controle. Hierbij gaan we na of
de behandeling goed is aangeslagen en
of een nabehandeling nodig is.
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In de eerste of tweede week na de
behandeling voeren wij een telefonische
controle uit en na een aantal weken een
fysieke controle. Hierbij gaan we na of
de behandeling goed is aangeslagen en
of een nabehandeling nodig is.

INDICATIES VOOR VERWIJZING

INDICATIES VOOR VERWIJZING
Symptomen / Klachten
• Vermoeid of zwaar gevoel in de
benen
• Pijnlijke of overgevoelige benen
• Jeuk, branderigheid of onrust
• Nachtelijke krampen of krampen in
rust
• Cosmetische klachten

Bij aambeien kunnen we bij de intake
vaak al de eerste behandeling uitvoeren.

Lichamelijke tekens
• Zichtbare varices
• Oedeem
• Eczeem of dermatitis
• Hyperpigmentatie
• Dermatosclerose (verharding van de
huid bij de enkels, ontstekingsachtig
beeld)
• Ulcus cruris
• Tromboflebitis

Symptomen / Klachten
• Bloedverlies
• Anale pijn of branderig gevoel
• Drukkend gevoel na de stoelgang
• Zwelling
• Anale jeuk
• Vocht, slijm- of pusverlies
• Pijn bij zitten of bukken (Sinus Pil.)
• Tenesmen
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DERMATO-CHIRURGIE
Wij voeren dermato-chirurgie van huid
en onderhuidsweefsel uit. Ook op de
moeilijkere locaties als gelaat, hals,
voeten, handen, schouder, rug of borst.
De volgende aandoeningen kunnen wij
via dermato-chirurgie behandelen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atheroomcysten
Lipomen
Naevi
Wigexcisies
Fibromen
Dermatofibromen
BCC
PCC of SCC
Melanomen
Voorstadia van huidkanker of
verdachte laesies
Goedaardige huidlaesies
Anogenitale wratten of wratten op
andere plekken die hardnekkig zijn.
Open been en zoeken naar oorzaak
veneus-infectieus-arterieel

Voor lipoedeem en lymfoedeem kunnen
we een adviserende rol spelen als
schakel in het multidisciplinaire geheel
en kijken of er onderliggend veneus
lijden bij komt kijken en advies geven
voor eventuele vervolgstappen.
Verdachte laesies worden opgestuurd
voor pathologisch onderzoek.
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Het behandelproces voor dermatochirurgie bestaat uit de volgende
onderdelen:
• Intake
• 1 of meerdere behandelingen
• Fysieke nacontrole
De intake wordt bij ons uitgevoerd
door een medisch specialist en omvat
de anamnese, een onderzoek en
een samen met de cliënt op maat
opgesteld behandelplan, waarbij we
rekening houden met de persoonlijke
omstandigheden van de cliënt.
Bij het opstellen van het behandelplan
besteden
we
ruimschoots
tijd
aan de uitleg van de toepasbare
behandelmethoden, de te verwachten
resultaten en mogelijke complicaties.

LOCATIES
Waal Kliniek heeft behandellocaties in
Duiven en Veenendaal.
Duiven
In Duiven zitten wij in gezondheidscentrum ‘t Reinhart. Hier beschikken we
over moderne behandelruimten waar
wij alle onderzoeken en behandelingen
voor spataderen, anale aandoeningen
en dermato-chirurgie uitvoeren.
Veenendaal
In Veenendaal zitten wij in het gezondheidscentrum Het Kloppend Hart Huis.
Hier kunnen wij alle onderzoeken en een
deel van de behandelingen voor zowel
spataderen als anale aandoeningen
uitvoeren. In Veenendaal kunnen we
de onderzoeken en controles
voor
dermato-chirurgie uitvoeren.

In de eerste of tweede week na de
behandeling voeren wij een fysieke
controle uit. Hierbij gaan we na of de
behandeling goed is aangeslagen en of
een eventuele nabehandeling nodig is.
De dermato-chirurgie wordt uitgevoerd
volgens de richtlijnen van de NVVH en
NVDV.

Het is geen enkel probleem als de cliënt
voor zijn intake en controle kiest voor
Veenendaal maar voor zijn behandeling
naar Duiven gaat. De behandelend arts
blijft hierbij dezelfde.
Onze medisch specialisten zijn werkzaam
op beide locaties, waardoor de cliënt
in de meeste gevallen behandeld kan
worden door de specialist naar keuze.
Wij werken op onze locaties nauw
samen met de andere aanwezige
zorgverleners waaronder huisartsen,
fysiotherapeuten,
huidtherapeuten,
dermatologen en verloskundigen.

VERWIJZEN

Indien mogelijk en wenselijk wordt bij
de intake de behandeling uitgevoerd.
Alle behandelingen zijn poliklinisch en
worden onder plaatselijke verdoving
uitgevoerd.

Voor de behandelingen die we in
Veenendaal niet kunnen doen maken we
gebruik van onze locatie in Duiven.

U vindt ons in ZorgDomein, onder de
vermelding Waal Kliniek.
Cliënten voor wie u de verwijzing digitaal
verstuurt worden nog dezelfde dag door
ons gebeld voor het maken van een
afspraak. Ze mogen hiervoor natuurlijk
ook zelf contact met ons opnemen.
Wij hebben geen wachtlijsten en kunnen
uw cliënt al vaak binnen een week zien.
Spoed verwijzing?
Wilt u een cliënt met spoed naar ons
doorverwijzen?
Belt u dan 088 - 26 26 803.

Terugkoppeling
Als huisarts krijgt u van ons een
terugkoppeling via Zorgmail of per post.
Dit na het eerste polikliniekbezoek van
uw cliënt en na de behandeling.
Als er een controle plaatsvindt meer
dan een jaar na het eerste onderzoek
krijgt u van ons ook een terugkoppeling.
Vragen en overleg
Wij hechten veel waarde aan een goede
relatie en samenwerking met u. Daarom
zijn we graag bereikbaar voor vragen en
overleg. U kunt direct contact opnemen
met ons via 088 - 26 26 802
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ONZE MEDISCH SPECIALISTEN
Drs. Margot Pruyt

Drs. Areadne van Dijken

Chirurg, Fleboloog, Proctoloog
Margot is gepassioneerd door haar
werk. Zij wil al haar cliënten de beste
zorg bieden en hen tevreden weer naar
huis laten gaan.
Ze is opgeleid tot arts en algemeen
chirurg, gespecialiseerd in long- en
buikchirurgie. Als chirurg heeft zij
meerdere jaren in grote ziekenhuizen
in het buitenland gewerkt. Alwaar ze
onder andere deel uit maakte van een
longtransplantatieteam, hoofd was van
de afdeling open hernia-chirurgie en
geneeskunde studenten doceerde op
hun chirurgische praktijkvoering.
Vanwege haar grote belangstelling voor
de flebologie en proctologie heeft ze
zich vanaf 2011 gespecialiseerd in de
diagnostiek en behandeling van varices
(spataderen) en anale aandoeningen.
Daarnaast heeft ze haar expertise en
ervaring in de chirurgie bijgehouden.
Ze heeft tot 2019 3 jaar gewerkt als
chirurg voor dermato-chirurgie bij de
Dr. Brinkmann Kliniek.
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Fleboloog

Margot vindt het persoonlijk contact
bij de behandeling van haar cliënten
heel belangrijk. Behandelingen vinden
meestal plaats onder lokale verdoving
waardoor er veel meer contact met de
cliënt is. Ook zijn er veel technologische
ontwikkelingen tot het behandelen van
spataderen en anale aandoeningen,
wat dit voor haar tot een interessant
vakgebied maakt.
Margot is goed bekend met de
internationale opvattingen over de
behandeling van spataderen en anale
aandoening, mede door het volgen van
aanvullende opleidingen, het bijwonen
van internationale congressen, haar
lidmaatschappen en het bijhouden van
de internationale literatuur.
Voor de behandeling van spataderen
en anale aandoeningen heeft Margot
gewerkt bij Helder Kliniek, Medisch
Centrum de Veluwe en Spatader
kliniek Apeldoorn-Enschede. Ze is ook
werkzaam bij Braam Kliniek.

Areadne is na haar opleiding tot arts
gaan werken als keuringsarts/arts
reizigersgeneeskunde. Ze doet dit werk
nog steeds en met veel plezier, maar
is daarnaast zeer geïnteresseerd in de
dermatologie.
In 2005 is zij gaan werken als cosmetisch
arts in de Velthuiskliniek en kreeg de
mogelijkheid zich steeds meer te gaan
specialiseren op het gebied van de
flebologie. Toen Areadne de kans kreeg
om in 2011 de opleiding tot fleboloog
te gaan volgen, heeft ze die met beide
handen aangenomen.
Voor Areadne is flebologie een
specialisme dat niet alleen uit het ‘even’
behandelen van cosmetisch ontsierende
spataderen bestaat.

Door het afnemen van een goede
anamnese in combinatie met het doen
van duplex-onderzoek, tijd te nemen
voor de cliënt, goed te luisteren en door
te vragen wat de klachten zijn, kan het
soms voorkomen dat klachten niet door
bestaande zichtbare spataderen worden
veroorzaakt. Zo kunnen klachten
worden veroorzaakt door spataderen
in het bekken of de schaamstreek, kan
er lymfoedeem zijn of bijvoorbeeld een
cyste in de knie.
Door het bijwonen van congressen,
vergaderingen
en
overleg,
het
bijhouden van literatuur en het
volgen van workshops en aanvullende
opleidingen is Areadne op de hoogte
van de ontwikkelingen op het gebied
van de flebologie.
Voor de behandeling van spataderen
heeft Areadne gewerkt bij Helder
Kliniek, Velthuiskliniek, Mauritskliniek
en Medisch centrum Amstelveen. Ze is
ook werkzaam bij Flebologisch centrum
Grave.
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REVIEWS

9,7

Wie beter dan onze cliënten kunnen
ons beoordelen? Een aantal reviews van
onze cliënten zoals deze door hen op
Zorgkaart Nederland zijn gegeven.

9,0

15 februari 2021

Bij de Waal kliniek ben ik professioneel
en vriendelijk geholpen. De informatie
die ik vooraf over de behandeling
kreeg was heel duidelijk. Tijdens de
behandeling werd alles goed uitgelegd
en je werd op je gemak gesteld.

9,9

16 februari 2021

De Waalkliniek is een zeer klantvriendelijke kliniek met betrokken
professionals. Ik word goed geïnformeerd en zelf betrokken in de
keus van mijn behandeling(en). Er is
tussentijdse controle, zowel praktisch
als ook op afstand per telefoon. Ik ben
zeer tevreden over het verloop van mijn
behandeling bij de Waalkliniek als ook
over de correctie en prettige wijze van
communicatie tijdens het verloop van
mijn behandeling.

9,7

14 februari 2021

Mevrouw Pruyt luistert goed, neemt de
tijd voor je en is volgens mij een goede
professional.
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9,1

19 februari 2021

Zeer tevreden over de nette, aardige en
plezierige behandeling. Mooie locatie
en mooie verzorgde kliniek.

10,0

14 februari 2021

Van te voren is er duidelijk uitleg
gegeven over het mogelijke resultaat.
Mijn beide benen zijn behandeld aan
spataderen en na de eerste behandeling
was er al na een aantal weken een
zichtbare uiterlijke verbetering. Ook de
vermoeidheidsklachten in mijn benen
zijn nagenoeg weg.

10,0

15 februari 2021

Nadat ik de Waal Kliniek had gecontacteerd, kon ik al snel terecht voor
een afspraak. Dr. Pruyt luisterde
goed naar mijn klachten en na het
onderzoek van mijn benen is er direct
een behandelplan opgesteld. Dr. Pruyt
heeft duidelijk uitgelegd wat ze aan
mijn benen zou kunnen doen. Gelukkig
hoefde ik niet zo lang te wachten voor
er met de behandeling gestart kon
worden. Er was een ontspannen sfeer in
de operatiekamer en het was duidelijk
dat de Dokter en de assistente goed op
elkaar waren ingespeeld. Ook de nazorg
was prima. Na ongeveer een week
werd ik opgebeld door de Waal Kliniek
om te vragen hoe het met mijn benen
ging. Het herstel is sneller gegaan dan
ik verwacht had en de afschuwelijke
pijn in mijn benen ben ik gelukkig kwijt.
Was ik maar eerder naar de Waal Kliniek
gegaan!

10,0

19 mei 2021

Drs. Margot Pruyt is een topper en doet
haar werkzaamheden met veel inzet en
enthousiasme. Duidelijke uitleg over de
behandeling en nazorg die zij adviseert.
Heb jaren last gehad van vermoeide,
zware, onsierlijke en onrustige benen.
Het is nu bijna 3 weken geleden
dat ik een laserbehandeling en een
foambehandeling aan beide benen heb
gehad. De behandeling viel echt super
mee en totaal geen pijn gehad na de
behandeling Daarna in mijn geval zeven
dagen de steunkousen gedragen en het
resultaat mag er nu al wezen. Geen
blauwe opgezette aderen meer op mijn
enkels en liezen. Mijn benen voelen
zoveel lichter en niet meer pijnlijk.
Goede nazorg gehad. Ben er super blij
mee en kan iedereen Drs. Margot Pruyt
adviseren!
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KOSTEN & VERGOEDING
Verzekerde zorg
Wij bieden onze zorg aan zonder
contracten met de zorgverzekeraars.
Behandelingen die binnen de basis - of
eventueel aanvullende - zorgverzekering
vallen voeren wij uit zonder extra
kosten voor uw cliënt, het eigen risico
uitgezonderd. Dit is ongeacht bij wie
uw cliënt in Nederland is verzekerd en
ongeacht het type zorgpolis.
Het voordeel is dat wij, zeker tegen
het einde van het jaar, geen zorgstop
hebben omdat onze contracten met
de zorgverzekeraars zouden vollopen.
Hierdoor hebben wij geen wachtlijsten.
Niet verzekerde zorg
Behandelingen die buiten de basis
zorgverzekering vallen zijn bij ons
goedkoper dan bij ziekenhuizen.

TIP: Een behandeling voor spataderen

valt niet altijd onder de verzekerde
zorg. De medisch specialist bepaalt
de medische indicatie aan de hand
van meetbare criteria welke zijn
vastgelegd in de zorgverzekeringswet.
Een onderzoek, op basis van een
verwijzing, valt altijd onder de
verzekerde zorg. Dit ongeacht of de
behandeling zelf onder de verzekerde
zorg valt.
De behandeling van anale aandoeningen
en de meeste dermato-chirurgische
behandelingen vallen onder de zorgverzekering. Het verwijderen van
goedaardige laesies wordt niet vergoed
door de zorgverzekeraar.

CONTACTGEGEVENS
Receptie		
Spoed verwijzing
Collegiaal overleg

088 - 26 26 800
088 - 26 26 803
088 - 26 26 802

receptie@waalkliniek.nl
www.waalkliniek.nl
Kantoor & Postadres
Haarweg 26 | 6709 PK Wageningen
Kliniek
Duiven | Spoorallee 26 | 6921 HZ
Veenendaal | Hootsenheem 3 | 3907

Heeft uw cliënt vragen over de mogelijke
vergoeding van zijn behandeling, dan
leggen we dit graag aan hem/haar uit.

AANVULLENDE INFORMATIE
Informatieavond
Wij zullen regelmatig een informatiesessie over de diagnose en behandeling
van spataderen of anale aandoeningen
organiseren voor zorgverleners.
Momenteel zijn deze sessies online.
Zodra het weer mag en kan zullen we dit
ook persoonlijk doen.

Het schema van de algemene sessies
zullen wij op onze website publiceren.

Mocht u behoefte hebben aan deelname
aan zo’n sessie, of mogelijk wilt u
specifiek voor een groep in uw praktijk
een sessie? Laat ons dit dan weten.

Vragen
Heeft u vragen, wilt u meer informatie?
Neemt u gerust contact met ons op. Wij
helpen u graag verder.
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Website
Op onze website www.waalkliniek.nl
kunt u meer informatie vinden over
de kliniek, onze behandelingen en ons
medisch team.
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