
Transmurale werkafspraken 

 

Doorverwijzen naar andere specialist in ziekenhuis 

Toepassingsgebied 
Purmerend én Hoorn 

Doel 
Dit document beschrijft de uitgangspunten, werkwijze, en afspraken tussen medisch 
specialisten (MS) van het Dijklander ziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) en huisartsen of 
andere hulpverleners uit de eerste lijn (hierna: huisartsen). 

Doelgroep 
Voor alle medisch specialisten, poliklinieken en arts-assistenten van het Dijklander 
ziekenhuis en huisartsen of andere hulpverleners uit de eerste lijn. 

Ziekenhuisbreed geldend 
Ja 

Inhoud 
Uitgangspunten 
De medisch specialist (MS) verwijst in beginsel terug naar de verwijzer, doorgaans de 

huisarts. De huisarts vervult de functie van regisseur en poortwachter in de zorg van de 

patiënt. 

 
Werkwijze 
Uitzonderingen zijn: 

• Bij spoed (geen verwijsbrief halen bij de huisarts voor spoed-OK als de internist bij 
buikklachten een dissectie AAA vindt) 

• Doorverwijzing maakt deel uit van een zorgpad of behandeltraject. 
- Voorbeeld:  endocrinoloog verwijst diabetes patiënt naar oogarts 

• Doorverwijzing is een verzoek van de verwijzend huisarts in de verwijsbrief: indien 
op jullie gebied geen afwijkingen, dan gaarne verwijzen naar  
- Voorbeeld: dyspneu naar longarts, verzoek om indien geen verklaring vanuit 

Longgeneeskunde naar cardioloog te verwijzen  
- Indien de MS de doorverwijzing eigenlijk niet geïndiceerd vindt, vindt er overleg 

plaats tussen de huisarts en de MS. 
- Indien de huisarts signaleert dat er in de ontslagbrief van de MS staat 

aangegeven dat er geen doorverwijzing heeft plaatsgevonden, kan de huisarts 
contact opnemen met de MS. Mogelijk is het verzoek van de huisarts tot 
doorverwijzing in de brief niet opgemerkt door de MS.  

• Niet doorverwijzen: (“uitzondering op de uitzondering”) 

- Geen doorverwijzing bij nieuwe klachten die in de eerste lijn thuis horen 

- Bij somatisanten terughoudend met doorverwijzingen 

- Uitgangspunt: wat is het beste voor de patiënt 
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• Bij twijfel: overleg of doorverwijzing voor die ene patiënt of die ene klacht nu juist 

wel of niet beter is voor de patiënt 

 

Veiligheid: risicomomenten en te ondernemen acties 
Verstoring relatie patiënt en medisch specialist en /of huisarts 
Indien er in de verwijsbrief van de huisarts staat ‘indien op jullie gebied geen afwijkingen, 
dan gaarne verwijzen naar…”, kan het voorkomen dat tegen de tijd van ontslag van de poli 
deze doorverwijzing niet opgemerkt wordt.  
 

 

 

 

 


