
Werkwijze IM Medical Travel
Zo werkt het boeken van een medische reis via IM Medical Travel!

STAP 1

Heb je nog vragen?
Voordat je verdergaat, willen we er 
zeker van zijn dat je alle informatie 
hebt die nodig is. Zo niet, dan kun 
je ons altijd mailen, bellen of een 
WhatsApp-bericht sturen.

STAP 2

Tandheelkunde
Eerst stuur je een OPG (foto) op van 
je gebit. Dit is een digitale röntgenfo-
to, ook wel ‘overzichtsfoto’ genoemd. 
Deze OPG-foto kun je bij jouw tandarts 
opvragen, bij elke willekeurige tand-
arts laten maken of laten maken bij 
onze partnerkliniek in Rotterdam. De 
kosten hiervoor bedragen ongeveer 
€ 75,-. Als je kiest voor een stralende 

glimlach, begint dit met een gratis en 
vrijblijvend consult. Tijdens het consult 
bespreek je met ons team wat jouw 
wensen zijn, kun je alle vragen stellen 
die je hebt en geven wij aan wat jouw 
mogelijkheden zijn. Aan het einde van 
het consult ontvang je van ons een 
advies op maat, een behandelplan en 
een prijsopgave. In jouw offerte vind je 
precies welke behandeling wordt ge-
adviseerd, het aantal bezoeken aan 
de kliniek en de totale kosten voor de 
tandartsbehandeling. 

Oogheelkunde
Als je kiest voor een helder zicht op 
jouw toekomst, begint dit met een 
gratis en vrijblijvend consult. Dit kan 
online plaatsvinden als je al een oog-
meting hebt gehad bij een oogarts, 
of dit kan worden ingepland bij onze 
samenwerkende kliniek in Rotterdam. 

Tijdens het consult bespreek je met 
ons team wat jouw wensen zijn, kun 
je alle vragen stellen die je hebt en 
geven wij aan wat jouw mogelijkhe-
den zijn. Aan het einde van het con-
sult ontvang je van ons een advies 
op maat, een behandelplan en een 
prijsopgave. In jouw oogheelkundige 
offerte vind je precies welke behan-
deling passend is voor jouw ogen, het 
aantal bezoeken aan de oogkliniek en 
de totale kosten voor de oogheelkun-
dige behandeling.

Haartransplantatie
Je stuurt foto’s van de voorkant, 
achterkant, bovenkant en 
zijkanten van jouw hoofd. 
Als je kiest voor een volle 
haardos, dan begint dit 
met een gratis en vrijblij-
vend consult.  
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Tijdens het consult bespreek je met 
ons team wat jouw wensen zijn, kun je 
alle vragen stellen die je hebt en ge-
ven wij aan wat jouw mogelijkheden 
zijn. Aan het einde van het consult 
ontvang je van ons een advies op 
maat, een behandelplan en een prijs-
opgave. In jouw haartransplantatie-
offerte vind je precies hoeveel grafts 
wij zullen plaatsen, het aantal behan-
delingen en de totale kosten voor de 
haartransplantatie.

De offerte is exclusief de kosten voor 
reis en verblijf, omdat de reiskosten 
afhankelijk zijn van de beschikbaar-
heid en data van onze externe part-
ners. Na deze fase kun je aanvullende 
vragen stellen en heb je alle nodige 
informatie om een keuze te maken.

STAP 3

Gratis en vrijblijvende kennismaking 
met onze specialisten
Eenmaal per kwartaal komen de Turk-
se specialisten naar Nederland voor 
consultdagen en een persoonlijke 
kennismaking. Tijdens deze kennis-
making nemen we jouw behandel-
plan door. We geven uitleg over de 
procedure, zaken waarmee je reke-
ning dient te houden, het verwachte 
resultaat, verblijfsduur in Turkije, ga-
rantie, nazorg in Nederland en België 
enzovoort. Er is voldoende tijd om al 
jouw vragen te beantwoorden en om 
jou te voorzien van alle informatie die 
je nodig hebt.

STAP 4

Behandeldatum inplannen
Nadat jij de keuze hebt gemaakt om 
jezelf te laten behandelen via IM Me-
dical Travel in de Turkse kliniek, hoef 
je alleen nog maar jouw wensen voor 
het hotel en jouw vertrekdatum te 
bepalen. Na akkoord wordt de behan-
deling ingepland.
De rest van de zaken regelen wij 
voor jou. Deze passen wij aan in onze 
offerte en dan gaan wij alles voor 
jou regelen. Wij nemen het volledige 
proces voor jou uit handen en dragen 
zorg voor privévervoer en begeleiding 
ter plaatse waar je 24 uur per dag 
terecht kunt met jouw vragen of om 
jouw zorgen uit handen te nemen. Zo 
kunnen wij jou een zorgeloze en luxe 
ervaring bieden.
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STAP 5

5 werkdagen voor vertrek
5 werkdagen voor vertrek sturen wij 
jou de laatste afspraakgegevens toe 
en nemen wij nog even telefonisch 
contact met je op om al jouw laatste 
vragen te beantwoorden.

STAP 6

Aankomst in Turkije
Bij aankomst in Turkije zal onze chauf-
feur jou verwelkomen op de lucht-
haven in Izmir. Hij heeft een bord met 
jouw naam erop geschreven, zodat je 
hem gemakkelijk kunt herkennen, en 
zal jou naar het hotel brengen.

STAP 7
De behandeling
De volgende dag staat het con-
sult met de specialist ingepland. 
De chauffeur komt jou op de afge-
sproken tijd ophalen bij het hotel en 
brengt je naar de kliniek. Onze hostess 
ter plaatse verwelkomt jou bij aan-
komst in de kliniek en zal je begelei-
den gedurende jouw verblijf in Turkije. 
Zij is jouw eerste aanspreekpunt en 
zal je bijstaan voor, tijdens en na de 
behandelingen en de vertalingen 
verzorgen, zodat jij alles in jouw eigen 
taal kunt bespreken en niet met je 
mond vol tanden staat.

STAP 8

Een fijne toeristische ervaring in je 
vrije tijd
Behalve het financiële voordeel dat 
je hebt door jouw behandeling te 
ondergaan in het buitenland, krijg je 
er ook een extra ervaring voor te-
rug. Turkije is sterk aan het groeien 
op het gebied van modernisering en 
medisch toerisme. Geniet van een 
heerlijk verblijf in Turkije, in bijvoor-
beeld het nabijgelegen 3-sterrenho-
tel, gedurende de tijd dat je in Izmir of 
Kusadasi bent voor de medische be-
handeling. Wij ontzorgen jou volledig, 
zodat je een gespecialiseerde medi-
sche behandeling kunt koppelen aan 
een ontspannen minivakantie aan de 
Turkse westkust. Ons team staat altijd 
voor jou klaar om je te helpen het 
beste van je vrije tijd te maken!
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STAP 9

Genieten!
Geniet van jouw nieuwe stralende 
gebit, jouw vollere haardos en jouw 
heldere zicht, en straal van vreugde! 
Ben je enthousiast over onze praktijk? 
Vertel het vrienden en familie en laat 
jouw review achter op onze website of 
op social media. Komt er een nieuwe 
klant bij ons via jou, laat diegene dan 
jouw naam vermelden. Zo ontvang je 
van ons een leuk presentje en ont-
vangt de nieuwe klant een netwerk-
korting van 3% op zijn of haar behan-
deling.

STAP 10

Ontvang goede nazorg en een  
langdurende garantieregeling 

De nazorg die wij bieden is goed ge-
regeld. Wanneer je tandimplantaten 
wilt laten plaatsen dien je twee keer 
naar Turkije te reizen. Dit is omdat 
er een helingsperiode van 3 tot 4 
maanden staat voordat de implan-
taten goed zijn vastgegroeid in jouw 
kaakbot. Tussen de behandelingen 
houden wij contact met jou. Wan-
neer er een consultdag in Nederland 
gepland staat, nodigen wij jou uit voor 
een controleafspraak met de Turkse 
specialist.

Wij bieden onze patiënten daarnaast 
de mogelijkheid om tot 10 jaar na 
de behandeling de consultdagen te 
bezoeken voor een controleafspraak 
of om in onze Turkse klinieken terug te 
komen om op onze kosten eventuele 
schade te laten oplossen. Wij bieden 
hiermee een van de beste garantie-
deals in de buitenlandse zorgsector.


