
Betreft: aanmelden patiënten voor pilot horizontaal spreekuur reumatologie 

Beste collega’s, 

 

Vanaf januari 2020 is het reumatologie spreekuur van start gegaan. Dit vindt plaats op de poli 

reumatologie in de Isala. 

Het spreekuur wordt verricht door Marijke de Vries, kaderhuisarts bewegingsapparaat. 

 

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

Het voordeel voor de patiënt is dat de wachttijd aanzienlijk korter is 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 reumatologie 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/reumatologie-spreekuur/. 

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

Medicom worden opgeslagen. 

 

Graag de verwijzing via Zorgdomein Isala Reumatologie, daar is een apart item om naar de kaderarts 

te verwijzen.  Graag vermelden in de brief:  

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

Verwijzing specialist:    wel/niet 

Verwijzing fysiotherapeut:   wel/niet 

Korte behandeling (bijv injectie):  wel/niet 

Toestemming patiënt raadplegen kaderarts HIX/Medicom  Ja / Nee 

Was patiënt anders naar de reumatoloog verwezen?     Ja / Nee 

Beveiligd E-mail adres of fax nummer  voor retourbrief (als Medicom niet wordt gebruikt):  

 

Werkwijze Medicom:  

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. 

U krijgt een bericht dat uw patiënt gezien is. 

 

Werkwijze als de waarneming niet wordt opengezet of bij een niet-Medicom-HIS: 

U krijgt dan een retourbrief via de fax/beveiligde E-mail/Edifact. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marijke de Vries 



Indicaties voor horizontale verwijzing: 
 Niet-inflammatoire klachten: fibromyalgie, artrose 
 Twijfel over wel of geen artritis 
 Verdenking op kristal-artritis (jicht, pseudojicht):  diagnostische/therapeutische punctie 
 Injecties: bijv. vinger- en teengewrichten, CMC-1 gewricht, knie, schouder, CTS 
 Evaluatie van rugklachten: inflammatoir of mechanisch? 

 

 

 


