
 
Verklaring van gegevens
We geven u graag een indicatie van de wachttijden voor specifieke behandeling of operatie. 
Deze wachttijden zijn berekend o.b.v. landelijke richtlijnen waarbij er wordt gekeken naar alle geplande behandelingen en operaties in 
de komende 2 maanden. De tijd tussen het moment van de geplande behandeling of operatie en het moment waarop samen met de 
behandelend arts is besloten de behandeling of operatie in te plannen, wordt gezien als wachttijd. Minder vaak voorkomende 
behandelingen en operaties worden niet weergegeven.
De lijst laat gemiddelden zien. De werkelijke wachttijd kan per arts verschillen. Ook uw specifieke omstandigheden kunnen ervoor 
zorgen dat uw werkelijke wachtlijd korter of langer is dan hier weergegeven.
Wachttijden gelden niet voor spoedpatiënten. 

Wachttijd voor behandelingen per specialisme
wachttijden per 23 mei 2023 Locatie Gasthuis Locatie Vlietland

Cardiologie
Hartkatheterisatie (cardiologie) 4 weken (27 dagen) 4 weken (26 dagen)

Chirurgie
(Vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde) 20 weken (135 dagen)         

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (dermatologie, 
heelkunde)

6 weken (38 dagen) 7 weken (45 dagen)

Galblaasverwijdering (heelkunde) 4 weken (28 dagen) 9 weken (59 dagen)

Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 
(heelkunde)

9 weken (63 dagen)         

Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) 
(heelkunde)

        11 weken (76 dagen)

Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen 
(heelkunde)

        12 weken (81 dagen)

Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (heelkunde) 6 weken (41 dagen)         

Gynaecologie
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)         13 weken (85 dagen)

IUI (gynaecologie) 5 weken (35 dagen)         

IVF/ICSI (gynaecologie) 5 weken (29 dagen)         

Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw 
(gynaecologie)

        14 weken (94 dagen)

Keel-Neus-Oor Heelkunde
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (kno) 9 weken (63 dagen) 15 weken (101 dagen)

Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno)         35 weken (241 dagen)

Tonsillectomie en/of adenotomie (kno) 15 weken (105 dagen) 16 weken (112 dagen)

Neurochirurgie
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom 
(neurochirurgie)

        5 weken (29 dagen)

Operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, 
neurochirurgie)

8 weken (56 dagen)         

Oogheelkunde



 
Wachttijd voor behandelingen per specialisme
wachttijden per 23 mei 2023 Locatie Gasthuis Locatie Vlietland

Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 21 weken (141 dagen) 31 weken (217 dagen)

Orthopedie
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie)         6 weken (38 dagen)

Initiële totale heupvervanging (orthopedie)         7 weken (46 dagen)

Initiële totale knie vervanging (orthopedie)         9 weken (60 dagen)

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

        6 weken (40 dagen)

Plastische chirurgie
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie)         6 weken (40 dagen)

Urologie
Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie)         7 weken (47 dagen)

Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) 8 weken (56 dagen)         

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) 5 weken (32 dagen)         

Percutane niersteenverwijdering (urologie) 8 weken (50 dagen)         

Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde)         4 weken (26 dagen)

 


