
Patiënten verwijzen
naar Huisarts+punt

U kunt uw patiënten naar Huis-
arts+punt verwijzen via Zorg-
Domein. In ZorgDomein vindt u 
de verwijsindicaties voor het 
betreffende specialisme. Op 
www.huisartspluspunt.nl vindt 
u de uitgebreide verwijsinstructie. 
Ook vindt u hier het actuele 
aanbod van specialismen.
Verwijst u uw patiënt naar een van 
de fysieke spreekuren? Wij nemen 
na ontvangst van de verwijzing 
binnen drie werkdagen contact op 
met uw patiënt om een afspraak in 
te plannen.

Retourbericht van               
de specialist

Het advies van de specialist wordt 
binnen 72 uur na het specialistisch 
adviesconsult aan u doorgegeven 
via een Edifact-retourbericht in   
uw HIS.

Procedure bij doorverwijzing 
naar de tweede lijn

Het streven van Huisarts+punt is 
om alle klachten, die door middel 
van een eenmalig advies van de 
specialist beantwoord kunnen  
worden, in de eerste lijn te          
behandelen. Wanneer de specialist 
u na het adviesconsult adviseert 
om de patiënt naar de poli van   
het ziekenhuis door te verwijzen, 
dient u een nieuwe verwijzing aan 
te maken in ZorgDomein. Dit om 
duidelijk zichtbaar te maken wan-
neer het hoofdbehandelaarschap 
overgaat naar de tweede lijn.v

www.huisartspluspunt.nl  

Waar vindt u ons?

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

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 
vervolgtraject. De huisarts blijft 
hoofdbehandelaar. 
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. 

De eenmalige consultatie kan 
plaatsvinden via een teleconsult,             
de patiënt wordt fysiek gezien 
op één van de spreekuren van 
Huisarts+punt of er vindt een 
telefonisch consult plaats tussen 
patiënt en specialist. 

Omdat u de hoofdbehandelaar blijft, 
worden de kosten van het consult 
gedeclareerd binnen de huisartsen-
zorg. Uw patiënt betaalt geen eigen 
bijdrage.

Waarom naar 
Huisarts+punt?

Informatie voor huisartsen

telefoonnummeProcesflow

> Patiënt komt met klacht
  op spreekuur huisarts

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

> 

> 

> Huisarts verwijst patiënt
  naar Huisarts+punt of  
  vraagt een teleconsult aan

> 
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Patiënt en huisarts 
beslissen samen over   
vervolg n.a.v. specialistisch 
advies

Medisch specialist
geeft advies aan huisarts
over verdere behandeling,
therapie, beleid, etc

Medisch specialist
ziet patiënt eenmalig
op consult of beantwoordt 
teleconsult


