
Wat kunt u verwachten

Uw huisarts heeft drie mogelijk-  
heden om een medisch specialist 
binnen Huisarts+punt om advies    
te vragen. Dit verschilt per         
specialisme.

Teleconsulten: Soms is het niet 
nodig dat de specialist u ziet op     
zijn spreekuur, maar kan uw huisarts 
de vraag schriftelijk stellen aan de 
specialist. We noemen dat een 
teleconsult. De vraag kan dan samen 
met een foto of laboratorium-      
onderzoek aan de specialist voor- 
gelegd worden. Uw huisarts neemt 
contact met u op wanneer hij of zij 
antwoord heeft ontvangen van de 
medisch specialist.  

Afspraak: Als u een verwijzing  
voor een fysieke afspraak bij 
Huisarts+punt heeft gekregen,    
belt één van onze medewerkers    
u binnen drie werkdagen op om 
een afspraak te maken. Vervolgens 
komt u op het spreekuur van     
een medisch specialist bij Huis-
arts+punt. Hij of zij weet wat de 
vraag van uw huisarts is. De 
specialist stelt u een paar vragen 
over   uw klacht of probleem.      

www.huisartspluspunt.nl  

Als het nodig is, voert de specialist 
een kort lichamelijk onderzoek uit. 
Na het consult geeft de specialist 
een advies aan uw huisarts over de 
vervolgstappen.

Telefonische afspraak: U wordt 
binnen drie werkdagen gebeld om 
een telefonische afspraak met u en 
de medisch specialist te maken.  
Na deze telefonische afspraak 
geeft de medisch specialist een 
advies aan uw huisarts.                 
De huisarts neem vervolgens 
contact met u op.

Wat zijn de kosten?

Het consult bij een medisch 
specialist van Huisarts+punt    
wordt vergoed vanuit uw basis- 
verzekering. Het komt niet ten 
laste van het eigen risico van       
uw zorgverzekering. U hoeft       
dus niets te betalen.

Waar vindt u ons?

Huisarts+punt heeft meerdere 
locaties in Amsterdam.               
Het actuele overzicht vindt u op:                                
www.huisartspluspunt.nl

Heeft u nog vragen?

Heeft u na afloop van de afspraak 
medisch-inhoudelijke vragen?   
Deze kunt u aan uw eigen huisarts 
stellen. Heeft u vragen over     
Huisarts+punt? Dan kunt u ons 
telefonisch bereiken op werkdagen 
tussen 09.00 en 13.00 uur via 
(020) 66 76 670 of een e-mail 
sturen naar:                            
info@huisartspluspunt.nl

U bent door uw huisarts verwezen 
naar Huisarts+punt. U heeft een 
gezondheidsklacht die uw huisarts 
moeilijk te beoordelen vindt of 
waarover uw huisarts bevestiging 
wil. Een dergelijke klacht kan te 
specialistisch zijn voor uw huisarts, 
maar het is (nog) niet nodig om 
hiermee naar het ziekenhuis te gaan. 
Bij Huisarts+punt beoordeelt een 
medisch specialist uw klacht. Hij of 
zij adviseert u en uw huisarts over 
de vervolgstappen. De specialist en 
de huisarts werken nauw samen om 
u zo goed mogelijk te kunnen 
helpen. Vaak hoeft u na een consult 
bij Huisarts+punt niet doorverwezen 
te worden naar het ziekenhuis.
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