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Regelgeving omtrent verwijsbrieven 
 

Geldigheid verwijsbrief 

Een verwijsbrief is een jaar geldig; d.w.z. dat de maximale termijn tussen het uitgeven van de 

verwijsbrief door de huisarts en het eerste polikliniekbezoek een jaar mag bedragen. Dit moet 

niet verward worden met ‘jaarlijks een nieuwe verwijsbrief aanvragen’. Zolang een patiënt onder 

behandeling blijft van een medisch specialist voor dezelfde aandoening (en dus niet is 

terugverwezen naar de eerste lijn) hoeft de huisarts geen nieuwe verwijzing af te geven. Dus 

ook niet als de patiënt bijvoorbeeld tweejaarlijks op controle komt. 
  

Wel nieuwe verwijsbrief nodig 

Een nieuwe verwijsbrief is wel nodig wanneer de behandeling van de patiënt is beëindigd, en de 

huisarts opnieuw wil insturen voor dezelfde zorgvraag. Oók als dit binnen een jaar gebeurt. Het 

al dan niet afsluiten van de behandeling door de specialist is leidend. Daarnaast is er altijd een 

nieuwe verwijzing nodig wanneer de patiënt voor een andere zorgvraag wordt ingestuurd. 

  

Aantoonbaar 

Het moet aantoonbaar zijn dat de patiënt op verzoek van een specialist periodiek onder controle 

blijft. Het vermelden van ‘controle zo nodig’ wordt niet toereikend geacht. Goede dossiervorming 

is dus van belang. Er dient duidelijk in het patiëntendossier én in de brief aan de huisarts vermeld 

te worden: 

 of de patiënt onder controle van de specialist blijft 

 of de behandeling is afgerond en de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts 

 of de patiënt mag terugkomen binnen een aangegeven tijd wanneer klachten terugkeren 

 

Het is belangrijk dat alle behandelaren/specialisten de patiënt zelf goed informeren over het 

vervolgtraject (bijv. volgt er nog een nieuwe afspraak / mag een patiënt terugkomen als klachten 

terugkeren binnen een aangegeven periode / is de behandeling afgerond).  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Transmurale Samenwerking. 

transmuraal@francisus.nl 

010-8934730   

mailto:transmuraal@francisus.nl
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Nieuwe verwijsbrief 
 

 Wanneer de patiënt komt met een nieuwe 
zorgvraag     

 
 Wanneer de patiënt terugkomt voor dezelfde 

zorgvraag, waarvan de eerdere behandeling is 

afgerond en de patiënt is terugverwezen naar de 
huisarts. 

 
 Wanneer de patiënt na 365 dagen na het uitgeven 

van de verwijsbrief pas een Afspraak wil maken bij 

de specialist 

 

GEEN nieuwe verwijsbrief 
 

 Wanneer de patiënt terugkomt voor controle 
(geplande zorg) 

 
 Wanneer de patiënt binnen een vooraf 

vastgestelde tijdsperiode terugkomt voor dezelfde 

klacht 
 

 

 

Werkwijze behandelaar Franciscus                                 

 

Bepaal: 

 of de patiënt onder periodieke controle blijft; 

 of de patiënt wordt terugverwezen naar de huisarts; 

 of de patiënt binnen een aangegeven tijdsperiode mag terugkomen voor dezelfde klacht 

 

Vermeld dit in het dossier en in de brief aan de huisarts, en bespreek dit met de patiënt. 

 


