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Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking  
in de poliklinische zorg 

 
Richtlijn voor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen artsen betrokken bij de zorgverlening 

aan patiënten die poliklinisch worden behandeld  
in Ziekenhuisgroep Twente 

mei 2015 (herzien sept 2018 en okt 2020) 
 

De richtlijn heeft betrekking op de poliklinische zorgverlening. 
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Inleiding 
 
Bij de poliklinische zorgverlening zijn veelal verschillende artsen betrokken. Een 
patiënt heeft te maken met zijn huisarts, met in elk geval één medisch specialist 
binnen het ziekenhuis, maar regelmatig ook met meerdere medisch specialisten in 
het ziekenhuis. 
 
Deze zorgverleners dienen er gezamenlijk voor te zorgen dat aan patiënten 
verantwoorde zorg wordt geboden. Dat is alleen mogelijk door samenwerking en 
goede onderlinge communicatie. Elke zorgverlener is verantwoordelijk voor zijn eigen 
handelen, maar iedere zorgverlener draagt ook verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van het samenwerkingsverband waarin hij functioneert. Deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid vraagt om duidelijke regels over samenwerking, taakverdeling 
en regievoering. 
 
Allereerst is goede afstemming tussen huisartsen enerzijds en medisch specialisten 
anderzijds essentieel. Deze richtlijn beschrijft de wijze waarop de huisartsen en 
medisch specialisten die betrokken zijn bij de zorgverlening aan patiënten van 
Ziekenhuisgroep Twente hieraan invulling willen geven. 
 
Daarnaast is het van belang afspraken te maken over de onderlinge afstemming 
tussen medisch specialisten werkzaam binnen ZGT die ieder vanuit hun eigen 
vakgebied betrokken kunnen zijn bij de zorgverlening aan eenzelfde patiënt. Ook 
deze afspraken zijn vastgelegd in deze richtlijn.  
 
Er is bovendien een addendum van toepassing op deze richtlijn: de oncologische 
patiënt, afstemming tussen eerste en tweede lijns professionals. 
 
Als uitgangspunt voor het opstellen van deze richtlijn is gebruikt de Handreiking 
‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ (KNMG, 26 januari 
2010). 
 
 
 
 
 
 
NB. Waar hij/zijn staat in deze richtlijn kan ook zij/haar worden gelezen. 
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Doel richtlijn 
 
Doel van deze richtlijn is om helderheid te verschaffen over de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen artsen die betrokken zijn bij de zorgverlening 
aan patiënten die poliklinisch worden behandeld in Ziekenhuisgroep Twente: 

1. welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben de artsen in hun 
relatie tot de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger; 

2. welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben de diverse artsen tot 
elkaar bij behandeling van eenzelfde patiënt; 

 
De richtlijn heeft betrekking op de poliklinische zorgverlening. 
 
ZGT kent ook de regeling ‘Hoofdbehandelaar-consulent’, een ziekenhuisbrede 
regeling voor de verantwoordelijkheidstoedeling tussen medisch specialisten. Deze 
regeling heeft betrekking op de klinische zorgverlening (inclusief dagverpleging). In 
de klinische setting is het uitgangspunt dat voor iedere opgenomen patiënt tijdens 
zijn verblijf in het ziekenhuis steeds bekend is wie het hoofdbehandelaarschap 
draagt. In de poliklinisch setting kunnen op meerdere gebieden tegelijk medisch 
specialisten medisch inhoudelijk eindverantwoordelijk zijn voor een deelgebied. De 
rol van deze medisch specialisten kan getypeerd worden als medebehandelaar of 
consulent. De huisarts blijft in deze rolverdeling dan steeds de hoofdbehandelaar. 
 
Voorliggende richtlijn beschrijft de verantwoordelijkheidsverdeling en 
samenwerkingsafspraken aan de hand van de volgende aspecten: 

- verantwoordelijkheid 
- communicatie 
- medicatiebeheer 
- samenwerking 

 
Belangrijkste regel is: het belang van de patiënt staat altijd voorop! 
 
 
Verantwoordelijkheid 
Waar meerdere zorgverleners betrokken zijn bij de zorgverlening aan de patiënt 
kunnen drie verantwoordelijkheden worden onderscheiden (KNMG Handreiking 
‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’, 26 januari 2010 / 
aandachtspunt 1): 

1. de coördinatie en regie van de behandeling van de patiënt; 
2. de inhoudelijke (eind)verantwoordelijkheid voor de behandeling van en 

zorgverlening aan de patiënt; 
3. het aanspreekpunt voor vragen van de patiënt of diens vertegenwoordiger. 

 
Ad 1. Verantwoordelijkheid voor coördinatie van poliklinisch zorg 
De coördinatie en regie van de zorg voor een patiënt ligt bij de huisarts. Hij is 
dossierhouder, beschikt over de gehele relevante medische voorgeschiedenis en het 
medicatiedossier. De huisarts draagt zorg voor een verwijzing voor nader onderzoek 
van een deelgebied en volgt op wat het resultaat is van de verwijzing. Hij kan de 
coördinatie voor een deelgebied tijdelijk overdragen door een patiënt te verwijzen 
naar een medisch specialist. 
Om coördinator van zorg te kunnen zijn, zijn in het samenwerkingstraject met de 
medisch specialist afspraken nodig over communicatie, medicatiebeheer en 
samenwerking. 
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Ad 2. Medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid 
Voor medisch inhoudelijke eindverantwoordelijkheid zijn deskundigheidsgebieden en 
competenties leidend. Door een patiënt te verwijzen naar de medisch specialist 
draagt de huisarts de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over ten aanzien van 
dat probleemgebied en voortvloeiend uit dat probleemgebied. De medisch specialist 
is verantwoordelijk voor de patiënt zodra deze de spreekkamer betreedt, in de 
periode van verwijzing tot het 1e consult, blijft de huisarts verantwoordelijk. Op basis 
van de toegangstijd besluit de huisarts of de patiënt kan wachten (regulier of verkorte 
toegangstijd) of dat er een spoedindicatie is. Bij spoed neemt de huisarts telefonisch 
contact op met de specialist. 
Indien meerdere medisch specialisten betrokken zijn bij dezelfde patiënt draagt ieder 
zijn eigen medische verantwoordelijkheid. Hij dient de huisarts en medebehandelaars 
te informeren omtrent diagnoses, behandeling en einde van de behandeling. 
Communicatie dient niet via de patiënt te verlopen, maar schriftelijk of door direct 
contact van de ene behandelaar naar de andere. 
De huisarts houdt zodoende overzicht over inhoudelijke taken en 
verantwoordelijkheden die bij verschillende zorgverleners zijn neergelegd. 
 
Ad 3 Aanspreekpunt 
Het aanspreekpunt van de patiënt of diens vertegenwoordiger kan op verschillende 
momenten tot verschillende zorgverleners behoren. Van belang is dat de patiënt 
duidelijk geïnformeerd wordt waar hij met vragen over zijn poliklinische behandeling 
terecht kan en hoe de betreffende persoon bereikbaar is. Informatie betreffende 
zaken direct gekoppeld aan de poliklinische behandeling moet de patiënt kunnen 
stellen bij de medisch inhoudelijke eindverantwoordelijke. Vragen die niet direct 
betrekking hebben op dat deelgebied dienen te worden doorverwezen naar de 
huisarts. 
 
 
Communicatie 
Om te kunnen samenwerken rondom een patiënt dienen de diverse partijen zich te 
houden aan afspraken omtrent de onderlinge wijze van communicatie. 
Afkortingen (in brieven) worden als storend ervaren en indien niet bijdragend dienen 
deze vermeden te worden. 
 
Verwijsbrief 
Uitgangspunt hiervoor is de richtlijn van de NHG 2017: “Richtlijn Informatie-
uitwisseling tussen huisarts en specialist ” (HASP) (bijlage 1). 
De huisarts draagt er zorg voor dat de informatie leesbaar en overzichtelijk 
aangeboden wordt, waarbij niet relevante informatie in het licht van de vraagstelling 
achterwege blijft. Met name opgenomen journaalregels worden als storend ervaren 
en indien niet bijdragend dienen deze vermeden te worden. 
 
Terugrapportage 
Hiervoor geldt eveneens bovengenoemde richtlijn als uitgangspunt (bijlage 1). 
De specialist streeft ernaar binnen 14 dagen na het eerste/tweede polibezoek of na 
afronding van eerste onderzoeken zorg te dragen voor de eerste rapportage aan de 
huisarts. Wanneer een patiënt tevens onder behandeling is van andere specialisten 
in het ziekenhuis informeert de specialist zo nodig tevens zijn collega’s binnen het 



 
Richtlijn verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg  

Ziekenhuisgroep Twente 
Geaccordeerd door VMS ZGT in ALV d.d. 13 maart 2013 

REVISIE mei 2015 - Geaccordeerd door Coöperatiebestuur d.d. 21 mei 2015 
REVISIE sept 2018 - Geaccordeerd door Bestuursraad CMS en Klankbordgroep Huisartsen okt. 2020 

Eigenaar: Bestuur Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 
 

4

ziekenhuis over gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om verantwoorde 
zorg te kunnen verlenen.  
Bij langdurige behandeling draagt de medisch specialist zorg voor minimaal jaarlijkse 
rapportage aan de huisarts en waar relevant tevens aan zijn collega’s binnen het 
ziekenhuis. 
  
 
 
Wijziging beleid 
Bij wijziging in beleid door specialist stuurt de specialist conform bovenstaande 
bepaling over de terugrapportage bericht naar de huisarts binnen 14 dagen na 
polikliniekbezoek. Zo nodig worden ook collega’s binnen het ziekenhuis bericht. 
Indien de huisarts beleid wijzigt, ingezet door de medisch specialist, waarbij de 
huisarts de medische inhoudelijke eindverantwoordelijkheid op dat deelgebied heeft 
overgedragen, heeft de huisarts de verantwoordelijkheid de specialist tijdig te 
informeren over de reden en inhoud van de wijziging. Hij kan kiezen dit telefonisch of 
schriftelijk te doen, voor een volgend poliklinisch bezoek. Indien nodig overlegt de 
huisarts met de specialist vooraf over wijzigingen van ingestelde behandeling. 
 
Einde behandeling 
Indien een specialist een behandeling poliklinisch afgerond en beëindigd heeft 
informeert hij de huisarts conform bijlage 1. Indien hij zorg aan de huisarts 
overdraagt instrueert hij de patiënt wanneer de patiënt een afspraak moet maken bij 
de huisarts voor controle. Hij vermeldt de gegeven instructies aan patiënt in de 
rapportage aan de huisarts. De huisarts draagt zorg voor het uitvoeren van de 
controles zoals beschreven in de medische overdracht naar de huisarts. 
  
Informatie bij ernstige gebeurtenissen 
Goede collegiale omgangsvormen gaan uit van een wederzijdse attitude waarbij 
huisartsen en medisch specialisten zich een beeld vormen van het belang van de 
ander voor het melden van ernstige bevindingen en diagnoses.  
Van de specialist wordt verwacht dat hij bij ingrijpende diagnoses de huisarts of zijn 
waarnemer hierover informeert zo mogelijk op dezelfde dag als waarop de patiënt 
hiervan op de hoogte wordt gebracht. Uiteraard kan dit ook via een bericht aan de 
praktijkassistente plaatsvinden. Bij ingrijpende diagnoses in de avond of nacht draagt 
de verantwoordelijk specialist zorg voor informatieverstrekking aan de huisarts via 
fax, telefoon of digitale berichtgeving gedurende de volgende werkdag.  
De specialist maakt tevens een inschatting van het belang van het berichten van 
collega’s binnen het ziekenhuis en informeert deze collega’s wanneer hij dat in het 
kader van het verlenen van verantwoorde zorg wenselijk acht. 
 
De huisarts informeert bij overlijden thuis binnen een werkdag de patiëntenregistratie 
via: 

- het digitale invulformulier (meldingsformulier overleden patiënten) 
www.zgt.nl → Voor professionals → Huisarts (ZGT lijn 1-2) → 
Meldingsformulier overleden patiënt  

- of middels een fax (088 708 3503) aan de patiëntenregistratie, met daarin de 
overlijdensgegevens  
 

De medewerker patiëntenregistratie voert vervolgens de gegevens in HIX in, de 
naam van de patiënt verschijnt dan in het rood. Vervolgens kijkt de medewerker na 
welke afspraken er nog staan binnen het ziekenhuis (alle poli’s) en neemt waar nodig 
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contact op met de betreffende poli. Bestaande afspraken worden uit het systeem 
verwijderd, zodat pijnlijke situaties worden vermeden. 
 
Eventueel stelt de huisarts de bij de behandeling betrokken medisch specialist(en), 
ook op de hoogte (telefonisch of schriftelijk).   
 
 
Medicatiebeheer 
Uitgangspunt vormen de “Leidraad Overdracht van Medicatiegegevens in de keten” 
(bijlage 2) en de “Richtlijn overdracht van Medicatiegegevens in de keten’  
 
Medicatieverstrekking  
Om het de huisarts en medisch specialist mogelijk te maken te voldoen aan de 
wettelijke voorschriften en te voldoen aan patiëntveiligheid is het essentieel dat alle 
partijen  alle beschikbare informatie uitwisselen omtrent medicatie.  
De voorschrijver is verantwoordelijk zich te informeren over het meest actuele 
medicatieoverzicht van de patiënt tijdens een consult (medicatieverificatie). Tevens 
dient hij zich te informeren omtrent contra-indicaties en intoleranties. De patiënt is 
verantwoordelijk voor het meebrengen van het meest actuele overzicht naar het 
consult. De patiënt kan bij de apotheek een up to date medicatieoverzicht opvragen 
vooraf aan poliklinische controles. Maar kan ook bij de eigen apotheek toestemming 
verlenen om medicatiegegevens te delen op het LSP (landelijk schakelpunt). De 
voorschrijver kan tijdens een consult medicatieverstrekkingen raadplegen vanaf het 
LSP.  
De voorschrijver draagt zorg voor een voorschrift dat reikt tot het volgende 
controlemoment middels herhaalrecepten. De medisch specialist kan deze 
verantwoordelijkheid alleen overdragen aan de huisarts en vice versa indien zij dit 
samen overeengekomen zijn. 
De apotheker is verantwoordelijk voor het veilig ter hand stellen en bewaken van de 
aan de patiënt voorgeschreven medicatie. Hij is verantwoordelijk dat het 
medicatieoverzicht actueel is bij elk overdrachtsmoment. Derhalve dient hij door de 
voorschrijver geïnformeerd te worden over alle geïnitieerde en wijzigingen in de 
medicatie. De voorschrijver doet dit door een bericht aan de patiënt te geven met de 
instructie dit ter hand te stellen van de apotheek. Dit kan dus een recept zijn of een 
notitie over wijziging/staken. 
Deze werkwijze wordt gehanteerd tot er een ondersteunend digitaal medicatiedossier 
voorhanden is (zie hieronder punt ‘elektronisch medicatiedossier’). 
 
Wijzigingen medicatie 
De voorschrijver is verantwoordelijk voor het registreren van alle door hem 
geïnitieerde wijzigingen in medicatie, t.b.v. medicatieverificatie. Hij dient de 
apotheker te informeren zoals hierboven beschreven. 
De patiënt kan bij de apotheek een up to date medicatieoverzicht opvragen vooraf 
aan poliklinische controles maar kan ook de eigen apotheek toestemming verlenen 
om medicatiegegevens te delen op het LSP (landelijk schakelpunt). 
De huisarts en medisch specialist geven belangrijke wijzigingen in medicatie door 
aan elkaar.  
 
Controle medicatieveiligheid 
Bovenstaande afspraken zijn van groot belang om controle op medicatieveiligheid 
mogelijk te maken. Hieronder wordt verstaan interacties, allergieën en contra-
indicaties. Hiervoor dient de uitgevend apotheker als partner in de zorg betrokken te 
worden door zowel huisarts als medisch specialist. 
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Elektronisch medicatiedossier 
Om medicatie overdracht goed te laten verlopen onderschrijven alle partijen het 
belang van een elektronisch medicatiedossier dat inzichtelijk is voor alle betrokken 
zorgverleners. Alle partijen zetten zich in dit gerealiseerd te krijgen. 
 
 
Samenwerking 
Verwijzen 
Verwijzen vindt plaats via ZorgDomein of door een verwijsbrief te faxen naar de 
betreffende poli. 
Afspraken worden gemaakt door de patiënt zelf, door de huisarts/praktijkassistente of 
vanuit de polikliniek (door het secretariaat). 
De spreekuurorganisatie en toegangstijden zijn de verantwoordelijkheid van de 
medisch specialisten c.q. de ziekenhuisorganisatie.  
De toegangstijd voor de eerste poliklinische afspraak staat vermeld in ZorgDomein 
en is te raadplegen op de website van ZGT. 
Indien de verwijzer om medische redenen versnelde poliklinische toegang nodig acht 
volgt hij de volgende procedure: 

1) Bij spoed belt de verwijzer met de dienstdoende medisch specialist 
2) Bij niet spoed maar wel reden tot versnelde toegangstijd, kan de verwijzer het 

product “verkorte toegangstijd” in ZorgDomein kiezen en het gewenste termijn 
van oproep aangeven 

Indien er geen sprake is van bovenstaande situaties vindt er een regulier verwijzing 
plaats via ZorgDomein of fax (bij uitzondering). 
 
Terugverwijzen 
Terugverwijzen vindt plaats indien: 

- een specialist de patiënt behandeld heeft en de behandeling is afgerond 

- er een verzoek tot eenmalige consultatie is geweest na uitvoering van het consult 

- in overleg met de patiënt en huisarts eenzelfde behandeling in de eerste lijn kan 
plaatsvinden 

- de vraagstelling in de verwijsbrief beantwoord is, ook bij negatieve bevinding in 
de zin van geen afwijkingen op betreffende vakgebied. 

 
Wanneer is er wel / geen nieuwe verwijsbrief nodig? 
Er is geen nieuwe verwijsbrief nodig wanneer een patiënt voor een behandeling 
structureel terugkomt bij de medisch specialist. De patiënt is in deze situatie nog niet 
uitbehandeld. De medisch specialist heeft in het patiëntendossier vastgelegd dat hij 
de patiënt wil terugzien, bijvoorbeeld voor een controle over een of twee jaar. 
Verwijzingen hebben in principe geen houdbaarheidsdatum. 
 
Er is wel een nieuwe verwijsbrief nodig als de medisch specialist de behandeling 
heeft afgerond en de patiënt opnieuw klachten krijgt, of andere klachten in het 
verlengde van eerdere behandeling. De medisch specialist heeft in het 
patiëntendossier geregistreerd dat de behandeling is afgerond en heeft de huisarts 
hierover geïnformeerd via een ontslagbericht. 
Voor de specialist is het van belang te weten waarom de patiënt opnieuw verwezen 
wordt. Daarom is een verwijsbrief gewenst. 
 
Binnen ZGT zal aandacht worden besteed aan het eenduidig formuleren van de 
terug verwijzing in de ontslagbrief en patiëntendossier.  



 
Richtlijn verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg  

Ziekenhuisgroep Twente 
Geaccordeerd door VMS ZGT in ALV d.d. 13 maart 2013 

REVISIE mei 2015 - Geaccordeerd door Coöperatiebestuur d.d. 21 mei 2015 
REVISIE sept 2018 - Geaccordeerd door Bestuursraad CMS en Klankbordgroep Huisartsen okt. 2020 

Eigenaar: Bestuur Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. 
 

7

Is het toch niet duidelijk of een verwijsbrief nodig is (niet op te maken uit het 
patiëntendossier of ontslagbrief) én is het laatste consult langer dan 1 jaar geleden 
dan is een verwijsbrief noodzakelijk. 
 
Doorverwijzen 
Na poliklinische verwijzing verwijst de medisch specialist de patiënt door indien: 

- er sprake is van een spoedeisend karakter 

- het bijdraagt in zijn eigen diagnostiek/behandeling of 

- hij met de huisarts heeft overlegd dit te doen. 
 
Een medisch specialist verwijst niet door indien:  

- er sprake is van andere ziekten, aandoeningen niet relevant voor de eigen 
ontvangen verwijzing 

- hij niets kan vinden op zijn vakgebied. 
 
In deze situatie verwijst hij de patiënt terug naar de huisarts. Hij is terughoudend in 
de communicatie naar de patiënt over verdere verwijzing door de huisarts, maar 
geeft dit indien van toepassing aan in de terugrapportage.  
 
Het vervolgbeleid naar aanleiding van diagnostisch onderzoek (röntgen/lab/emg/ 
echo/longfuncties/ecg’s) dat wordt aangevraagd door de huisarts en uitgevoerd door 
een medisch specialist is de verantwoordelijkheid van de huisarts tenzij:  

- er sprake is van een spoedeisend karakter 

- er overleg is geweest met de aanvrager 

- bij vooraf aangegeven instructies. 
 
 
Bereikbaarheid 
Om goede communicatie mogelijk te maken zijn in het Smoelenboek, bereikbaar via 
www.zgt.nl (besloten deel), telefoonnummers (mobiel/privé) en mailadressen van 
huisartsen en medisch specialisten beschikbaar. De gegevens zijn ook bekend bij de 
receptie van het ziekenhuis.   
Tevens is via www.zgt.nl een verwijshulp beschikbaar, dit betreft een overzicht van 
contactgegevens van alle poliklinieken/afdelingen.  
 
Via de applicatie “Patiënt overleg” van ZorgDomein, is het voor professionals / 
verwijzers mogelijk om een korte vraag te stellen  c.q. om advies te vragen aan de 
medisch specialist en omgekeerd. 
Hiervoor gelden een aantal afspraken: 

- degene die het overleg start en verzendt is en blijft verantwoordelijk, ook bij 
uitblijven van een reactie 

- bij afwezigheid of niet-storen, zet men de beschikbaarheid op afwezig 

- binnen 2 werkdagen is een reactie te verwachten (voor zowel huisarts als 
specialist) 

 
 
Tot slot 
Goede en laagdrempelige communicatie is essentieel wanneer eerste en tweede lijn 
gezamenlijk zorg dragen voor de patiënten. Hiervoor vormt de basis wederzijds 
respect en vertrouwen. Goede collegiale omgangsvormen gaan uit van een 
wederzijdse attitude waarbij huisartsen en medisch specialisten zich een beeld 
vormen van het belang van communicatie. Dit document hoopt daar een basis voor 
te vormen. 
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Discussie over vermeend onterecht of strijdig handelen met dit reglement vindt nooit 
ter plekke plaats, maar indien nodig achteraf. Bij problemen of conflicten kunt u zich 
richten tot relatiebeheerder 1e en 2e lijn ZGT, het Bestuur van de Coöperatie 
Medisch Specialisten ZGT U.A., het FEA-bestuur (Federatie Eerstelijnszorg Almelo 
e.o.) of Bestuur van Huisartsenkring Twente. 
 
Opmerkingen, aanvullingen of correcties ter verbetering van dit document kunt u 
kenbaar maken middels een email aan het secretariaat van het Bestuur van de 
Coöperatie Medisch Specialisten ZGT U.A. (secretariaatcms@zgt.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. NHG 2008, Richtlijn “Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist bij 

verwijzingen” 
2. ActiZ, GGZ Nederland, KNMG e.a. 2008, Richtlijn “Overdracht van 

Medicatiegegevens in de keten” 
3. Kennisinstituut van Medisch Specialisten. 2017, “Leidraad Overdracht van 

Medicatiegegevens in de keten”. 
4. De oncologische patiënt, afstemming tussen eerste en tweede lijns professionals, 

addendum bij 


