
Betreft: aanmelden patiënten voor 1,5 lijns orthopedie spreekuur 

Beste collega’s, 

 

Door de toenemende zorgvraag zijn er initiatieven om patiënten met orthopedische problemen te 

beoordelen in de huisartsenpraktijk die in eerste instantie niet strikt hoeven te worden gezien in de 

tweede lijn. Met succes werd er reeds een 1,5-lijnsspreekuur met orthopeed en kaderhuisarts in 

Meppel opgezet. Dit gaat nu ook van start in Zwolle-Zuid 

 

Vanaf maandag 9 september 2019 gaat een spreekuur orthopedie van start telkens op 

maandagmiddag om de 2 weken. Locatie is huisartsenpraktijk Zuyderhart in Zwolle-Zuid. 

Het spreekuur wordt verricht door Kees Verheyen, orthopedisch chirurg en Marijke de Vries, 

kaderhuisarts bewegingsapparaat. 

 

Het spreekuur is bedoeld voor patiënten uit de regio Zwolle met orthopedische klachten. 

Het voordeel voor de patiënt is dat zij niet helemaal naar het ziekenhuis behoeven te gaan, en het 

eigen risico wordt niet aangesproken voor het consult. De kosten van bloed- of röntgenonderzoek is 

zoals gebruikelijk wel voor eigen rekening van de patiënt. 

Het is niet de bedoeling dat de behandeling wordt overgenomen. De patiënt zal door ons worden 

onderzocht en afhankelijk van de vraagstelling zal patiënt een advies, een korte behandeling zoals 

een injectie of een verwijzing krijgen, tenzij duidelijk is aangegeven dat een eventuele verwijzing via 

de eigen huisarts dient te verlopen. 

 

Voor een afspraak op het orthopedie spreekuur kan de patiënt naar onze praktijk bellen. Graag de 

informatiebrief aan patiënt meegegeven. Er staat ook informatie over het spreekuur op onze website 

https://zuyderhart.nl/orthopedie-spreekuur/. 

Voor het overzicht is het belangrijk dat betreffende consulten duidelijk onder een episode in 

Medicom worden opgeslagen. 

 

Graag een korte verwijsbrief aanmaken en opslaan in het HIS (hoeft niet opgestuurd) met vermelding 

van de betreffende episode, eventuele relevante voorgeschiedenis, een korte samenvatting van de 

klacht en een duidelijke vraagstelling. 

Bijgaand een sjabloon voor zo’n verwijsbrief.  

 

Het consult zal in principe uitgewerkt worden door de kaderhuisarts in de eigen patiëntenkaart in 

Medicom. Voor toegang tot het dossier moet patiënt toestemming geven. Dit graag vermelden in 

bijvoorbeeld de P regel. 

Daarnaast moet in Medicom de waarneemfunctie opengezet worden. 

Dit gaat via ‘Waarneming instellen’ (te zoeken in hoofdmenu) > Actie> Nieuw> Waarnemend praktijk. 

Hierbij de code ZU invullen (Zuyderhart) en dit accorderen. 

 

Als de patiënt gezien is, zullen wij een bericht sturen. Wij zijn op dit moment nog aan het kijken wat 

de beste route is voor zo’n bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke de Vries 

Bijlage: sjabloon verwijsbrief. 



Verwijsbrief orthopedie spreekuur huisartsenpraktijk Zuyderhart 

 

Aan:  C. Verheyen, orthopedisch chirurg 

 M. de Vries, kaderhuisarts bewegingsapparaat 

 

Datum 

 

Gegevens patiënt 

 

 

Geachte collega, 

 

Verwijsreden: 

 

 

Reeds verrichte therapie/verwijzing:  

 

Aanvullend onderzoek, reeds verricht: 

Bloedonderzoek:  wel/niet 

 

Röntgenonderzoek;  wel/niet,   zo ja, waarvan: 

 

 

Episode:  

 

Relevante VG: 

 

 

Medicatie: 

 

 

 

Verdere (gewenste) acties door ons n.a.v. het spreekkuur:  

Verwijzing  specialist:  wel/niet 

Verwijzing fysiotherapeut: wel/niet 

Korte behandeling (bijv injectie): wel/niet 

 

E-mailadres voor retourbericht als patiënt is gezien: 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 


