
Verwijzen naar Spreekuur Zelfmanagement Huidzorg eerstelijn                 April 2021
Verwijzers: huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen
Voor patienten met eczeem-en psoriasisklachten, gericht op zalfinstructie- voorlichting- psychosociale begeleiding met als doel verhogen van het zelfmanagement 
van de patiënt

MS verwijst 
rechtstreeks naar 

huidzorg
spreekuur:

MS is verantwoor
delijk hoofd
behandelaar

Start

HA beoordeelt pat.

Besluit HA

HA verwijst 
naar huidzorg spreekuur: 
HA is verantwoordelijk 

hoofdbehandelaar 

HA vraagt ECMS 
dermatoloog aan

HA verwijst pat. 
naar dermatoloog 

Dermatoloog 
beoordeelt pat.

Jeugdarts 
verwijst  voor 

eczeem/psoriasis 
klachten naar 
naar huisarts  

Besluit 
Dermatoloog

Stop

Dermatoloog  opent 
DBC, pat. in 2e lijn 

behandelen 

Dermatoloog geeft  
HA advies verwijzen 
huidzorgspreekuur

Nee, pat. blijft in 2e lijn

Huisarts verwijst via 
ZorgDomein; VV&T/Persoonlijke 
verzorging/Zelfmanagement 
huidzorg (Carintreggeland)

MS (dermatoloog/kinderarts/
allergoloog) verwijst via  
Zorgpunt Carintreggeland:
zorgpunt@carintreggeland.nl, 
met brief en afschrift aan 
huisarts

Verwijzing moet bevatten:

-Duidelijke diagnosestelling en 
uitleg waarom verwezen;
-Goed omschreven behandel-
advies en te gebruiken zalf

Recept:

Verwijzer schrijft recept zalf en 
verbandmateriaal voor; pat. 
dient dit mee te brengen bij 1e 
consult 
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Huisarts

Huidzorg team belt pat. 
binnen 3 dagen om 1e 

afspraak te maken
Spreekuur Zelfmanagement 
Huidzorg:

-Urgentie in verwijzing bepaalt  
termijn eerste consult  
-Eerste consult  mogelijk 
vervangen  door vragenlijst en 
belafpraak
-Controle afspraak mogelijk 
vervangen door mail- of 
belcontact 
-Bij gebleken onvoldoende 
resultaat/problemen neemt 
verpleegkundige altijd contact op 
met verwijzer. Pat. kan vanaf 6 
weken na start behandeling 
worden terugverwezen naar 
verwijzer incl. advies. Op advies 
HA kan pat. worden 
doorverwezen naar dermatoloog

Voor overleg/spoed tel. 
bereikbaar onder centraal 
nummer Carintreggeland: 
088-3677000
 

  

1e consult vpk huidzorg: 
opstellen zorgplan + 

uitleg zalfbeleid & info
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Controle afspraak in 
week 2: eventueel 
bijstellen zorgplan 

Controle afspraak in 
week 8  

Controle afspraak in 
week 12

Besluit behandelend 
verpleegkundige 3 maand 

na start behandeling

Behandeling 
is afgerond 

Behandeling slaat 
niet aan, pat. retour 
verwijzer, bij retour 

HA evt. advies 
verwijzing 

dermatoloog 

Advies 
behandeling 

continueren en 
retour verwijzer

Afsluitende brief via zorgmail HA

Afronding en 
informatieoverdracht

Behandeling

Verwijzing

Brief 
verwijzer

Pat. bij Jeugdarts
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Pat. meldt zich

Afsluitende brief via zorgmail MS

Verpleegkundige huidzorg
Huisarts
Dermatoloog/MS
Jeugdarts
Start/stop

Legenda

Evt. besluit 
Dermatoloog 

alsnog verwijzen 
naar huidzorg 

spreekuur?

Ja, pat. wordt verwezen
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