Regels verwijsbrief
Wanneer mag de medisch specialist aan de huisarts vragen om een (nieuwe)
verwijzing?
Het St. Jansdal ziekenhuis heeft de regels rondom het vragen van een verwijsbrief aan
de huisarts helder op een rijtje gezet. Dit helpt de huisarts én de assistente om ‘nee’ te
zeggen als onterecht om een verwijzing wordt gevraagd.
Nee, geen nieuwe verwijzing nodig:
• De patiënt is onder controle van de medisch specialist en niet terugverwezen
naar de eerste lijn.
Dit kan betekenen dat de patiënt pas na 3 of 5 jaar terugkomt voor een
afgesproken controle.
• Als is afgesproken dat de patiënt terugkomt bij klachten (b.v. controle zo nodig).
In dat geval is de patiënt niet terugverwezen naar de eerste lijn. De termijn
waarop de patiënt terugkomt bij de specialist is niet van belang.
• Voor een interne doorverwijzing.
Zolang er een behandelrelatie is met de patiënt, mag de behandelend arts, VS of
PA zelf de patiënt intern doorverwijzen naar een ander specialisme.
Ja, de specialist mag vragen om een verwijzing:
• De geldigheid van de verwijzing is verlopen.
De verwijzing is maximaal één jaar geldig en de eerste afspraak dient binnen 365
dagen plaats te vinden (ook bij uitgestelde zorg). Na een jaar moet er een
nieuwe verwijsbrief gemaakt worden
• Als de patiënt expliciet is terugverwezen naar de eerste lijn
In dit geval is een nieuwe verwijsbrief nodig, ook als er een afspraak is voor een
zorgvraag waarvoor de patiënt eerder is geweest.
Aanvullende info
• Ideeën als ‘na 2 jaar is er altijd een nieuwe verwijsbrief nodig’ of ‘wij mogen de
patiënt niet doorverwijzen als er geen relatie is met de zorgvraag’ zijn verouderd.
• Voor leeftijd 18-verwijzingen naar jeugd GGZ gelden andere afspraken. Hiervoor
eisen gemeentes nog steeds een nieuwe verwijzing voor de verlenging alvorens
de financiering toe te kennen.
• De medisch specialist kan de patiënt ook zelf verwijzen naar een ander
ziekenhuis. Als de specialist er niet uitkomt dan kan men ook naar de huisarts
verwijzen en adviseren met de huisarts in gesprek te gaan om verder beleid te
bepalen.
Specialisten mogen bij patiënten die bekend zijn bij de specialist:
▪ Zelf triëren en zo nodig zien en niet daarvoor naar de huisarts sturen (b.v.
om te bepalen op welke termijn)
▪ Herhaalrecepten verzorgen tot aan de volgende afspraak (b.v. jaarrecept
anti-aritmica door de cardioloog, anti-epileptica door de neuroloog)
▪ De patiënt zelf doorverwijzen naar een collega in het nieuwe woongebied
van de patiënt bij verhuizing.

Meer informatie staat op de website www.verwijsafspraken.nl. Deze website is een
initiatief van Help de Huisarts Verzuipt. Het geeft collega-zorginstellingen inzicht in de
vraag wanneer de huisarts betrokken moet worden bij een proces en het geeft de
huisarts een duidelijk antwoord om te delen. De getoonde informatie is geschreven in
samenwerking met het Ministerie van VWS. Onderwerpen: verwijzingen, verklaringen,
uitvoeringsverzoeken, formulieren en machtigingen, hulpmiddelen.
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