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Verwijsinstructie voor Huisartsen 

Anderhalvelijnscentrum Sûnenz 

Regio- en Verrichtingenpoli Zuidoost Friesland 

 

Verwijsmogelijkheden in Zorgdomein? 

Als de verwijzende huisarts de ICPC-code invult in het journaal van het HIS en vervolgens naar 

Zorgdomein gaat, komen de bijpassende verwijsindicaties in beeld. 

 

Dermatologie  

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Acne 

o Via verwijsreden: acne 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Actinische keratose 

o Via verwijsreden: overige zorgvragen 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Constitutioneel eczeem 

o Via verwijsreden: eczemateuze aandoeningen 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Maligne dermatosen 

o Via verwijsreden: (pre)maligne huidafwijkingen 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Moedervlekken/benigne 

tumoren 

o Via verwijsreden: overige zorgvragen 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Marisken 

o Via verwijsreden: overige zorgvragen 

 

(Bewegen kaderarts:   ) Orthopedie  Overige zorgvragen 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz  

o Via verwijsreden: symptomen/klachten borstkas 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten flank/oksel 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten schouder 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten arm 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten elleboog 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten pols 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten hand/vinger 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten heup 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten been/dijbeen 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten knie 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten enkel 

o Via verwijsreden: symptomen/klachten voet/teen 
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o Via verwijsreden: verstuiking/distorsie enkel 

o Via verwijsreden: verstuiking/distorsie knie 

o Via verwijsreden: verstuiking/distorsie gewricht nao 

o Via verwijsreden: bursitis/tenditis/synovitis nao 

o Via verwijsreden: coxartrose 

o Via verwijsreden: gonartrose 

o Via verwijsreden: andere perifere artrose 

o Via verwijsreden: schoudersyndroom 

o Via verwijsreden: Epicondylitis lateralis 

o Via verwijsreden: osteochondrose 

 

Urologie  

Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz 

 Via verwijsreden: Peyronie 

 Via verwijsreden: Phimosis 

 Via verwijsreden: Impotentie 

 Via verwijsreden: Voorlichtingsconsult bij verhoogd PSA 

  

Gynaecologie 

Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz 

 Via verwijsreden: inbrengen spiraal 

 Via verwijsreden: inbrengen pessarium 

 Via verwijsreden: Transvaginale echo 

 Via verwijsreden: Anticonceptie en comorbiditeit 

 Via verwijsreden: Postmenopauzaal bloedverlies 

 Via verwijsreden: Cyclusstoornissen 

 Via verwijsreden: Blaasklachten 

 Via verwijsreden: Prolaps 

NB; inbrengen en verwijderen implanonstaafjes via de Verrichtingen poli. 

 

KNO  

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Oortoilet 

o Via verwijsreden: patienten bij wie om wat voor reden dan ook de oren niet 

uitgespoten mogen worden 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz – Vreemd afwijkend 

trommelvlies 

o Via verwijsreden: Vreemd afwijkend trommelvlies 
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Cardiologie  

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Nij Smellinghe – Nieuw 

boezemfibrilleren 

o Via verwijsreden: hartritmestoornissen 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Nij Smellinghe – Nieuw hartgeruis 

o Via verwijsreden: klepgebreken 

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Nij Smellinghe – Screening nieuwe 

patienten op hartfalen 

o Via verwijsreden: hartfalen 

 

Chirurgische verrichtingen Dermatologie en Heelkunde  

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz 

o Via verwijsreden: Ganglion Dorsaal 

o Via verwijsreden: Groot lipoom, > 5 cm 

o Via verwijsreden: Unguis Incarnatus (bij recidief en/of matige doorbloeding) 

o Via verwijsreden: Trigger Finger 

o Via verwijsreden:  Mariske (pt. Moet eerste gezien zijn door dermatoloog) 

o Via verwijsreden: M. Bowen 

o Via verwijsreden: BCC < 2cm (laag risico, nodulair of superficieel, op romp. 

Plaveiselca en melanoom niet naar verrichtingenpoli) 

o Via verwijsreden: BCC > 2cm: (laag risico, nodulair of superficieel, op romp) 

o Via verwijsreden: Naevus, multipele naevi 

o Via verwijsreden: Inbrengen/verwijderen implanon 

 

Oogheelkunde  

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Nij Smellinghe 

o Via verwijsreden: Refractie-anomalie 

o Via verwijsreden: Diabetische retinopathie screening na eerder Fundusfotografie 

in ketenzorg traject  

o Via verwijsreden: Persisterende droge ogen  
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Proctologie  

 Productnaam: 1,5 lijnscentrum Drachten, locatie Sûnenz 

o Via verwijsreden: Perianale jeuk 

o Via verwijsreden: Anaal fissuur 

o Via verwijsreden: Anale prolaps 

o Via verwijsreden: Hemorroiden graad 1,2,3, 

o Via verwijsreden: Getromoseerde perianale randvene 

o Via verwijsreden: Fibroma (pendulum) 

o Via verwijsreden: Soiling 
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Hoe maakt de patiënt een afspraak? 

De afspraken worden gemaakt via het secretariaat van de verschillende specialismen in Nij 

Smellinghe. Secretariaten kunnen zien dat het gaat om het maken van een afspraak voor het 

anderhalvelijnscentrum. Daarmee wordt de telefoon ook opgenomen met Anderhalvelijnscentrum 

Drachten -Dermatologie (bijvoorbeeld). 

 

Anderhalvelijnscentrum Drachten locatie Sûnenz – Dermatologie, Gynaecologie, Urologie, 

Kaderarts bewegen, Proctologie, Verrichtingenpoli en Oogheelkunde via: 

Tel: 0512-588871 

Beltijden: Maandag t/m donderdag van 08.30 -12.30 

Maandag en donderdag van 14.00 – 16.30 

Vrijdag van 08.30 -12.00 

 

Spreekuren vinden plaats op: 

 Dermatologie; donderdagochtend in Sûnenz. 

 Gynaecologie; maandag in Sûnenz. De spreekuren worden gehouden door een Physician 

Assistent (aandachtsgebied Gynaecologie) onder supervisie van een Gynaecoloog. 

 Urologie; 1ste dinsdagmiddag van de maand in Sûnenz. 

 Kaderarts bewegen;  1ste dinsdagochtend van de maand in Sûnenz. 

 Verrichtingenpoli; donderdag in Sûnenz 

 Proctologie; vrijdagochtend in Sûnenz. 

 Cardiologie: in Nij Smellinghe  

 Oogheelkunde: in Nij Smellinghe 

 

Anderhalvelijnscentrum Drachten locatie Sûnenz – KNO 

Tel: 0512-588807 

Beltijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 -10.00 en van 13.15 tot 15.00 

OF: via algemeen nummer van het ziekenhuis 0512-588888 van maandag tm vrijdag. 

Spreekuur is op vrijdagochtend eens in de 14 dagen. 
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Anderhalvelijnscentrum Drachten locatie Nij Smellinghe – Cardiologie 

***LET OP*** 

In verband met het boeken van echocardiogrammen, kan er geen telefonische afspraak 

worden gemaakt. Dit geldt voor alle afspraken Cardiologie (ook zonder echocardiogram) 

omwille van de eenduidigheid. 

 

Werkwijze is als volgt: 

1. Huisarts stuurt verwijsbrief 

2. Medewerker Cardiologie ziet verwijsbericht in Zorgdomein en boekt de evt. echocardiogram 

en het adviserend consult. 

3. De patient ontvangt een brief met daarin een afspraakvoorstel. 

4. Indien de afspraak niet schikt, kan met onderstaande telefoonnummer contact worden 

opgenomen. 

0512- 588873 

Beltijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 

Spreekuur is op dinsdagmiddag, en vindt plaats op de poli Cardiologie locatie Nij Smellinghe.  

 

Hoe wordt het anderhalvelijnsconsult teruggekoppeld? 

Het consult in het anderhalvelijnscentrum betreft een ADVISEREND consult. Dat betekent, dat de 

uitkomst van het consult in de vorm van een advies wordt teruggekoppeld aan de huisarts. Dit 

gebeurt via de EDI-berichten, die u ook van het ziekenhuis ontvangt. In het briefhoofd is duidelijk dat 

het gaat om een anderhalvelijnsconsult (met bijbehorend specialisme). 

 

Wat zit er wel/niet in het anderhalvelijnsconsult? 

In de Zorgdomeinproducten staat of er wel of niet een eerstelijns diagnostiek gedaan moet zijn 

voorafgaande aan de verwijzing. 

Dit betreft: 

 Voor de verwijscategorie ‘nieuw boezemfibrilleren’ dient dit op een eerder ECG vastgelegd 

te zijn (bij uzelf of via bijvoorbeeld een eerder eerstelijns ECG, of via My Diagnostic) en is dit 

een triage instrument.  

 De echocardiografie van de cardioloog: dit zal de poli cardiologie regelen en inplannen 

voor/met de patienten aan de hand van de ZD verwijzing (dit hoeft u dus niet zelf te doen). 

 

Wat kost het de patiënt? 

Het consult in de regiopoli in het Anderhalvelijnscentrum komt niet ten laste van het eigen risico. 
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Voor de diagnostische onderzoeken is dat WEL het geval. 

 

LET OP!!! Verwijsbericht voor de patiënt 

Op dit moment worden de verwijsmogelijkheden aangeboden via de zorgdomein-licentie van Nij 

Smellinghe. Dit in afwachting op definitieve contracten voor het anderhalvelijnscentrum. 

Dat betekent dat op het patiëntenbericht (brief voor patient met daarop het Zorgdomein-nummer 

en instructies) de naam Nij-Smellinghe wordt genoemd. 

Graag deze namen (en bezoekadres) doorstrepen zoals in het bijgeleverde voorbeeld (zie rode 

pijlen). 

 

 

 


