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Bij huisarts+punt komen patiënten 
eenmalig bij een medisch specialist 
op consult. Dit consult vindt plaats 
op verzoek van de huisarts. Na het 
consult geeft de specialist een
advies aan de patiënt en huisarts 
over het verdere beleid, therapie 
of een ander gewenst vervolg-
traject. U, als huisarts, blijft de 
hoofdbehandelaar. 

huisarts+punt 
voor specialis-
tisch advies

Informatie voor huisartsen



Patiënten verwijzen
naar huisarts+punt

Huisarts+punt is bedoeld voor 
patiënten met een gezondheids-
klacht die u mogelijk niet helemaal 
vertrouwt, moeilijk te beoordelen 
vindt of waarover u bevestiging 
wilt. Een dergelijke klacht kan te 
specialistisch zijn voor u als
huisarts, maar het is (nog) niet
nodig om uw patiënt naar het
ziekenhuis te verwijzen. Uw
patiënt wordt gezien door een 
medisch-specialist van het
BovenIJ ziekenhuis of van OLVG.

Welke patiënten kan ik naar 
huisarts+punt verwijzen?

Per vakgroep hebben een me-
disch specialist en een huisarts 
(een ‘gebruikersduo’) een patiën-
tenprofiel opgesteld. In dit profiel 
vindt u de in- en exclusiecriteria 
voor potentiële patiënten. U leest 
in het profiel ook welke diagnostiek 
noodzakelijk is voorafgaand aan 
een verwijzing. Deze verwijsindi-
caties worden regelmatig geactu-
aliseerd en zijn ook te vinden op 
onze website.



U vindt de inclusiecriteria
eveneens in het protocolscherm 
van ZorgDomein.

Voor klachten 
die u niet hele-
maal vertrouwt 
of moeilijk te 
beoordelen 
vindt. 

Wat als ik twijfel over 
verwijzen?

Wellicht past uw patiënt niet ge-
heel binnen een patiëntenprofiel. 
Ook bij twijfel kunt u een patiënt 
verwijzen naar huisarts+punt. Als 
de medisch specialist tijdens het 
consult constateert dat de patiënt 
toch een verwijzing naar het zie-
kenhuis nodig heeft voor verdere 
diagnostiek of behandeling, dan 
krijgt u als huisarts hierover advies 
van de specialist. U kunt de pati-
ent dan verwijzen voor vervolg-
zorg en het specialistische advies 
meesturen met de verwijzing. De 
zorg voor de patiënt loopt zo geen 
vertraging op.

Hoe kan ik mijn patiënt naar 
huisarts+punt verwijzen?

U kunt uw patiënt naar 
huisarts+punt verwijzen via
ZorgDomein. Dat gaat op dezelfde 
manier als patiënten verwijzen 
naar het ziekenhuis. U vindt
huisarts+punt in ZorgDomein
onder de locaties OLVG Spuistraat 
en het BovenIJ ziekenhuis. De uit-
gebreide handleiding hiervoor
vindt u op onze website. Na het 
ontvangen van de verwijzing 
neemt een medewerker van 
huisarts+punt binnen drie werk- 
dagen telefonisch contact op met 
uw patiënt om een afspraak in te 
plannen. Het is dan ook erg
belangrijk dat u het telefoon-
nummer van uw patiënt aan
de verwijzing toevoegt.



Hoe weet de specialist
waarover ik advies vraag? 

U verwijst uw patiënt naar
huisarts+punt via ZorgDomein.
Bij de verwijzing omschrijft u
duidelijk de klacht van de patiënt.



Als er reeds onderzoek gedaan is 
naar de klacht, dan is het gewenst 
om de uitkomst hiervan ook op 
te nemen in uw verwijzing. Hoe 
duidelijker u in de verwijzing bent, 
hoe beter de specialist een
advies kan geven. Bedenk dat uw 
omschrijving bij de verwijzing de 
enige informatie is die de specialist 
over uw patiënt heeft. De specialist 
heeft geen inzage in het medisch 
dossier van uw patiënt. Omschrijf 
ook duidelijk de vraag die u heeft 
aan de specialist. Waarover wilt u 
een advies en waarom?

De specialist 
heeft geen
inzage in het
medisch dossier 
van uw patiënt. 
Omschrijf dus 
duidelijk waar-
over u een
advies wilt en 
waarom.

Wat gebeurt er tijdens
het consult?

Aan de hand van een aantal vragen 
en eventueel een kort lichamelijk 
onderzoek beoordeelt de specia- 
list de klacht. Aan het einde van 
het consult stelt de specialist een 
advies op aan de huisarts.   

Wat gebeurt er na
het consult?

Binnen 48 uur na het consult geeft 
de specialist het advies aan u door 
via een Edifact-retourbericht.
Het is dan ook belangrijk dat uw 
Edifact-emailadres goed staat
geregistreerd in ZorgDomein.
U bent de hoofdbehandelaar. 
Daarom neemt u de uitkomsten 
van het consult op in het patiën-
tendossier en bepaalt u in hoe-
verre u het specialistisch advies 
opvolgt. Mocht het advies niet 
(geheel) duidelijk zijn, dan kunt u 
contact opnemen met de specialist 
voor overleg. Uit soortgelijke
initiatieven blijkt dat iets minder 
dan een kwart van de patiënten 
alsnog een verwijzing naar het 
ziekenhuis ontvangt. 



Dat maakt specialistische zorg ook 
toegankelijk voor mensen
die financieel weinig te besteden
hebben. Daarnaast is er per
patiënt meer tijd en krijgt de
patiënt optimaal afgestemde zorg, 
dankzij de intensieve samenwerking 
tussen huisarts en specialist.   

Wat levert het
specialistisch adviesconsult 
mij als huisarts op?

U krijgt na elk consult een advies 
terug van de medisch specialist. 
Wij verzamelen alle adviezen die 
gegeven zijn naar aanleiding van 
bepaalde gezondheidsklachten. 
Voor veelvoorkomende adviezen 
gaan we scholingen organiseren. 
Op termijn kunt u consulten van de 
specialist met patiënten bijwonen, 
zodat u en de specialist van elkaar 
kunnen leren.

Optimaal
afgestemde 
zorg, dankzij 
de intensieve 
samenwerking 
tussen huisarts 
en specialist. 

Wat zijn de voordelen
voor mijn patiënt?

Uw patiënt komt op consult bij een 
medisch specialist, maar u blijft de 
hoofdbehandelaar. De kosten van 
het consult worden dan ook gede-
clareerd binnen de huisartsenzorg. 
Uw patiënt betaalt geen eigen 
bijdrage, omdat de kosten voor het 
consult niet ten laste komen van 
het eigen risico.



Wat is het algemeen
belang van het specialistisch 
adviesconsult? 

We streven de zogeheten Triple 
Aim na: 1) het verbeteren van de
ervaren kwaliteit van zorg;
2) het verlagen van de zorgkosten; 
en 3) het verbeteren van de
gezondheid van de bevolking.
Uit soortgelijke initiatieven blijkt 
dat er dankzij het specialistisch 
adviesconsult minder doorverwij-
zingen naar het ziekenhuis zijn. Dat 
betekent ook minder aanvullend 
onderzoek, minder interne door-
verwijzingen en dus ook minder
iatrogene schade.    

Procesflow

> Patiënt komt met klacht
  op spreekuur huisarts

> Huisarts beoordeelt dat
  klacht te specialistisch is 
  voor hem/haar, maar (nog) 
  geen ziekenhuiszorg behoeft 

> Medisch specialist
  ziet patiënt eenmalig
  op consult

> Patiënt en huisarts
  maken samen beslissing
  n.a.v. specialistisch advies

> Huisarts verwijst patiënt
  naar huisarts+punt

> Medisch specialist
  geeft advies aan huisarts
  over verdere behandeling,
  therapie, beleid, etc
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Monitoren
en evaluatie
Vanaf de start van huisarts+punt 
brengen we constant de
prestatieindicatoren (KPI’s) in kaart,
dat wil zeggen: 1) het aantal
verwijzingen naar huisarts+punt;
2) het aantal reguliere verwijzingen 
naar de poli’s van het ziekenhuis; 
3) de totale kosten; en 4) de tevre-
denheid van de patiënt, de huisarts 
en de medisch specialist. We evalu-
eren huisarts+punt doorlopend aan 
de hand van deze KPI’s. We zullen 
actief vragen naar uw ervaringen 
met en mening over huisarts+punt. 
Daarnaast horen we het graag als 
u andere opmerkingen of
tips heeft. 

Contact en
bereikbaarheid

Momenteel heeft huisarts+punt 
twee locaties in Amsterdam. 

huisarts+punt Noord  
locatie: BovenIJ ziekenhuis
Statenjachtstraat 1 
1034 CS Amsterdam

huisarts+punt Centrum  
locatie: OLVG Spuistraat
Spuistraat 239
1012 VP Amsterdam

U kunt huisarts+punt op de
volgende manieren bereiken:

Tel: 020 – 667 66 70
(werkdagen: 13.00-17.00 uur)

E-mail: info@huisartspluspunt.nl


