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WIE ZIJN WIJ? 

 

ErasmusMC Aesthetics in DermaHaven is een 
opleidings- en kenniscentrum voor cosmetiek 
van de afdeling Dermatologie van het Erasmus 
Medisch Centrum.  

Een gedegen kennis van de huid en de 
anatomie van het gelaat vormt de basis voor de 
cosmetiek. Ons behandelteam biedt kwalitatief 
hoogstaande cosmetische behandelingen en 
heeft een uitgebreide expertise in de cosmetiek, 
dermatologie, dermato-chirurgie en flebologie. 

ErasmusMC Aesthetics voert medisch 
cosmetische behandelingen uit, waarvan de 
effectiviteit en veiligheid bewezen is. Bij EA kunt 
u terecht voor behandeling van de 
verschijnselen van huidveroudering.  

Wij bieden de volgende behandelingen 
aan: botuline toxine, fillers, behandeling met 
lichaamseigen vet, bovenste ooglidcorrecties, 
draadlifts, Miradry, correctie van littekens, het 
verwijderen van goedaardige huidtumortjes, 
behandeling van oppervlakkige spataders. 

Omdat wij onderdeel zijn van het 
Erasmus Medisch Centrum, is zorg van hoge 
kwaliteit gegarandeerd.  

CONSULT / BEHANDELING/ BETALING 

 

Bij een eerste bezoek zullen de arts en u 
uitgebreid doornemen wat uw wensen zijn en 
wat voor u de behandelmogelijkheden zijn. 

Wij vinden het belangrijk dat u een 
goede en afgewogen beslissing neemt, daarom  
wachten wij na een consultatie het liefst 1-2 
weken voordat u behandeld wordt. Echter bij 
eenvoudige behandelingen of bij mensen die 
een behandeling kennen, omdat zij die al eerder 
hebben ondergaan, wordt ook wel onmiddellijk 
na de consultatie behandeld. 

Deze behandelingen worden niet door 
de zorgverzekering vergoed en moet u dus zelf 
betalen. Een overzicht van de consultkosten en 
behandelprijzen vindt u op onze websites: 
www.dermahaven.nl of www.erasmusmc-
aesthetics.nl  

 U moet direct na een behandeling 
afrekenen. Dit kan alleen met een PIN betaling. 
EA accepteert geen contant geld en u kunt niet 
na afloop via de bank betalen. 

 

 



       
 

AIOS DERMATOLOGIE 

 

AIOS is de afkorting van Arts In Opleiding tot 
Specialist. Een AIOS dermatologie is 
afgestudeerd als arts en is bezig zich te 
specialiseren in het vakgebied dermatologie. 
Deze opleiding duurt 5 jaar. 

Dermatologie is het medische 
vakgebied, dat zich met de zieke en gezonde 
huid bezighoudt, alsook de direct daaronder 
gelegen weefsels zoals vet, spieren en 
bloedvaten.  

Cosmetische dermatologie is een 
specialisatie binnen het vakgebied 
dermatologie. Cosmetisch dermatologen 
houden zich bezig met esthetische aspecten van 
de huid en onderhuidse weefsels. Zij zijn 
gespecialiseerd in behandelingen met botuline 
toxine, fillers, peelings en lasers. Ook kleinere 
chirurgische ingrepen zoals ooglidcorrecties en 
liposuctie worden door cosmetisch 
dermatologen uitgevoerd. 

Behandelingen binnen Erasmus MC 
Aesthetics worden uitgevoerd door een AIOS 
dermatologie onder directe supervisie van een 
cosmetisch arts of cosmetisch dermatoloog.  

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

 

Het DermaHaven is een dochteronderneming 
van het Erasmus Medisch Centrum en 
onderdeel van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Naast het uitvoeren van 
geavanceerde medische behandelingen, heeft 
het Erasmus MC de taak om wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten.  

Dat betekent niet dat wij met u zullen 
experimenteren. Wel willen wij graag de 
gegevens die wij van onze cliënten verzamelen 
bundelen en vergelijken. Wij zullen uw 
toestemming hiervoor vragen. Mocht u niet 
willen dat uw gegevens voor wetenschappelijke 
analyse gebruikt worden, dan kunt u uw 
toestemming weigeren. Dat heeft geen invloed 
op de behandeling of de behandelrelatie die u 
en de artsen van het EA hebben.  

Hetgeen wij afspreken wordt vastgelegd in een 
behandelingsovereenkomst, die de arts en u 
allebei ondertekenen. 

 

 

AFSPRAAK MAKEN 

 

Voor het maken van een 1e afspraak dient u per 
email de volgende gegevens door te geven: 
Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, 
zorgverzekeraar, reden van afspraak.     Email: 
ea.derma@erasmusmc.nl 

CONTACT GEGEVENS 

DermaHaven 
Haringvliet 72 
3011 TG ROTTERDAM 
T: 010 404 34 17 
 
DermaHaven is goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
(metrostation Oostplein of metrostation Blaak / tram 21 of 
24 halte Oostplein). Parkeren in omgeving Haringvliet.  

Het DermaHaven bevindt zich op de 2e verdieping (bij 
binnenkomst de lift aan de linkerhand). 

Websites:  

www.dermahaven.nl 

www.erasmusmc-aesthetics.nl 

U kunt het contactformulier op de website 
invullen (er wordt binnen 3 werkdagen contact 
met u opgenomen). 
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