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Verzoek interne doorverwijzing aan huisarts melden, patiënt niet terugverwijzen

Geachte mevrouw/heer,

Het bestuur van de huisartsenkring Amsterdam/Almere heeft signalen ontvangen van haar
huisarts-leden dat zij met enige regelmaat een verzoek krijgen van psychologen of instellingen
GGZ om iemand door te verwijzen binnen de GGZ. Via deze brief herinneren wij u aan de landelijke
afspraken die sinds 1 april 2017 van kracht zijn en waarin is afgesproken dat deze verwijzingen
niet via de huisarts hoeven te verlopen. Wel dient de huisarts een melding van doorverwijzing te
ontvangen. Wij verzoeken u vriendelijk deze afspraken in uw werkwijze over te nemen.
Sinds 1 april 2017 is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig voor:
1. Doorverwijzing bij de start of tijdens de behandeling vanuit de generalistisch basis-GGZ naar
de gespecialiseerde GGZ, of andersom. De huisarts ontvangt binnen 10 werkdagen een
melding met een inhoudelijke onderbouwing waarom de patiënt wordt doorgestuurd;
2. Een vervolgbehandeling of product ‘chronisch’ voor dezelfde problematiek bij dezelfde
zorgaanbieder. De regiebehandelaar van de patiënt doet hiervan wel (steeds) binnen 30
dagen een melding aan de huisarts met een inhoudelijke onderbouwing en zorgt ervoor dat
deze melding met inhoudelijke onderbouwing wordt opgenomen in het patiëntendossier.
3. Patiënten die, in verband met een gewijzigde diagnose, behandeling nodig hebben bij dezelfde
gespecialiseerde GGZ-aanbieder. De zorgaanbieder meldt de gewijzigde diagnose binnen 30
dagen aan de huisarts.
Meer informatie over bovengenoemde afspraken leest u na in:
 het besluit Afspraken verwijzing GGZ;
 kort samengevat in de brochure Vereenvoudiging verwijzing GGZ;
 in de veelgestelde vragen en antwoorden over doorverwijzing GGZ.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/basis-ggz-engespecialiseerde-ggz
De sleutel in deze afspraken is zorgen voor continuïteit van zorg. Door niet terug te verwijzen naar
de huisarts haalt u een onnodige schakel uit de keten, voorkomen we onnodige wachttijden,
vermindert u onze administratieve lasten en geeft u ons als huisartsen meer tijd om zorg te leveren
aan andere patiënten. Bovenal zorgt u er voor dat uw patiënt sneller de benodigde zorg op de
juiste plek ontvangt.

Via onze communicatiekanalen zullen wij onze leden nogmaals attenderen op de verwijsafspraken
omtrent GGZ en hen informeren over deze brief.
Wanneer deze brief een toelichting behoeft, dan treden wij vanzelfsprekend graag met u in
gesprek. U kunt ons bereiken via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
namens het kringbestuur Amsterdam/Almere

Stella Zonneveld, huisarts
Voorzitter

Frans Smits, huisarts n.p.
Bestuurslid portefeuille GGZ

2/3

LHV-bureau Noordwest-Nederland
Hoogte Kadijk 143 C
Postbus 206
1000 AE Amsterdam
(020) 34 45 988
huisartsenkringamsterdam@lhv.nl
http://amsterdam.lhv.nl

