
 

 
Vraag en antwoord Patiëntenbrief overhevelen kopie gegevens - nazending 
 
Naar aanleiding van het verstuurde bericht over het overhevelen van een kopie van uw gegevens 
welke relevant zijn voor het specialisme Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) zijn er vragen 
gesteld waarover we u graag aanvullend informeren. 
 
In onderstaande tabel zijn de meest voorkomende vragen (en antwoorden) opgenomen.  
 

Vraag Antwoord 
Wat is het nieuwe adres en 
telefoonnummer van MKA 
Kennemer en Meer? 

Het nieuwe adres is Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem. 
Het telefoonnummer is 085-0804000. 

Op welke locatie kunt u zich na 1 
januari 2020 melden? 

Gestreefd wordt om voor 1 april 2020 van Haarlem-Zuid te zijn 
verhuisd naar de Amsterdamsevaart. Tot die tijd vinden de 
behandelingen plaats in Haarlem-Zuid of Hoofddorp van het 
Spaarne Gasthuis. 
In het jaar 2020 blijven de specialisten een polikliniek houden 
op locatie Hoofddorp, maar deze polikliniek valt dan onder de 
nieuwe naam MKA Kennemer en Meer.  
 
Over de exacte datum van de verhuizing zullen we u actief 
informeren en er volgt nadere berichtgeving via onder andere 
de website van het Spaarne Gasthuis en op 
mkakennemerenmeer.nl 

Is de zorg die wordt geleverd door 
MKA Kennemer en Meer verzekerde 
zorg? 

MKA Kennemer en Meer levert verzekerde en onverzekerde 
zorg. De verzekerde zorg wordt voor u volledig vergoed en valt 
onder de basiszorg. De onverzekerde zorg komt mogelijk in 
aanmerking voor vergoeding vanuit een aanvullende 
zorgverzekering. De mate van vergoeding is afhankelijk van 
specifieke polisvoorwaarden, dit kunt u navragen bij uw 
zorgverzekering. 

U ondergaat momenteel een 
behandeling waarvoor u een 
machtiging heeft aangevraagd of 
toegekend gekregen door uw 
zorgverzekeraar. Omdat er een 
naamsverandering is, is het dan 
nodig dat er een nieuwe machtiging 
aangevraagd moet worden? 

Nee, dat is niet nodig. MKA Kennemer en Meer zorgt dat de 
machtiging geldig blijft na de naamsverandering.  

 
Bovenstaande vragen en antwoorden zijn eveneens per komende week te vinden op de website 
www.mkakennemerenmeer.nl. De komende tijd zullen we meer nieuws via de website met u delen.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
De MKA-chirurgen    Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis 


