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Verwijzing huisarts - medisch specialist  
Nadat een patiënt door een huisarts is verwezen naar een medisch specialist worden de 
volgende afspraken gevolgd.  
 

 De specialist zal de verwijsvraag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier 
weken nadat de patiënt gezien is beantwoorden aan de huisarts. Indien de 
verwijsvraag dan nog niet definitief kan worden beantwoord, ontvangt de huisarts een 
tussenrapport, mits er medisch relevante informatie beschikbaar is  

 

 Indien de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts, danwel als de behandeling 
bij de specialist wordt afgesloten, wordt het eindrapport na het laatste consult zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken aan de huisarts verzonden.  

 

 Indien de patiënt onder controle blijft bij de specialist wordt jaarlijks een kort verslag 
van de ontwikkelingen verzonden, of vaker indien er belangrijke feiten te melden zijn.  

 

 Bij negatieve bevindingen met betrekking tot de verwijsvraag op eigen vakgebied 
wordt de patiënt terug verwezen naar de huisarts.  

 

 Bij nieuwe bevindingen, niet betrekking hebbende op de verwijsvraag, wordt de 
patiënt terugverwezen naar de huisarts.  

 
Verwijzing medisch specialist - medisch specialist  

 Bij indicatie voor nadere beoordeling in een derde lijns centrum m.b.t. de verwijsvraag 
wordt de patiënt door de specialist doorverwezen naar dit centrum.  

 

 Zijn er met betrekking tot de verwijsvraag positieve aanwijzingen voor een afwijking 
op een ander vakgebied, dan mag de patiënt worden doorverwezen binnen het GHZ. 
Bij twijfel of dit wenselijk is volgens de huisarts, kan er het beste telefonisch worden 
overlegd met de huisarts. Bij doorverwijzing dient de huisarts altijd per brief of 
telefoon door de specialist op de hoogte te worden gebracht.  
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