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Patiënteninformatie 

Samenwerking huisarts en 

specialist bij chronische 

ziekte 

Inleiding 

Goede zorg voor mensen met een 

chronische ziekte is nodig om de 

voortgang van de ziekte en de 

ontwikkeling van complicaties tegen te 

gaan. Buiten het ziekenhuis is deze zorg 

goed geregeld bij Amstelland Zorg BV, 

een organisatie die toeziet op de 

behandeling van chronische 

aandoeningen in de eerstelijns zorg. Zij 

is opgericht door en voor huisartsen in 

de regio Amstelland: Amstelveen, 

Uithoorn, Aalsmeer, Ouderkerk aan de 

Amstel en Abcoude. 

   

Samenwerking 

De aangesloten huisartsen werken nauw 

samen met onder andere de specialisten 

in Ziekenhuis Amstelland. Door de zorg 

rondom de chronisch zieke goed te 

organiseren, kan de behandeling efficiënt 

verlopen en worden handelingen en 

onderzoeken niet onnodig dubbel 

gedaan.  

Alle deelnemende praktijken vindt u op: 

www.amstellandzorg.nl 

Afstemming gaat bijvoorbeeld over: 

• Medicijnen. 

• Onderzoeken en - uitslagen: 

dubbele onderzoeken worden 

voorkomen. Als bij de huisarts 

een 24-uurs bloeddrukmeting is 

gedaan, dan wordt dit door de 

specialist niet nogmaals 

uitgevoerd. De 

laboratoriumuitslagen worden 

zoveel mogelijk van elkaar 

gebruikt. 

• Opnameduur: als de specialist 

weet dat de zorg door de huisarts 

overgenomen kan worden, dan 

wordt de patiënt niet langer in het 

ziekenhuis gehouden. 

De informatie over de patiënt wordt 

overzichtelijk, duidelijk en snel 

overgedragen via een 

keteninformatiesysteem. Hierdoor kan de 

juiste zorgverlener direct beschikken 

over de meest recente informatie. 

Eigen verantwoordelijkheid 

Naast de afspraken die worden gemaakt 

tussen huisarts en specialist, heeft de 

patiënt ook een eigen 

verantwoordelijkheid om een zo goed 

mogelijke behandeling te krijgen. Zo is 

het mogelijk dat u na een bezoek aan de 

specialist op de polikliniek, of na verblijf 

op een verpleegafdeling in het 

ziekenhuis, direct wordt terug verwezen 

naar de huisarts. De huisarts ontvangt 

dan van de specialist een bericht van 

ontslag/bezoek, maar neemt geen actie 

om met u een afspraak te maken. 

Belangrijk is dat u dan zélf een afspraak 

maakt bij de huisarts! 

Huidige samenwerkingen 

Het samenwerkingsverband geldt (nog) 

niet voor iedere patiënt met een 

chronische ziekte. De huisartsen werken 

op dit moment samen met: 



• Internisten, voor patiënten met 

diabetes en/of therapieresistente 

hypertensie. 

• Cardiologen, voor patiënten met 

een verhoogde kans op hart- en 

vaatziekten en mensen die al 

hart- of vaatschade hebben, zoals 

een hartinfarct. 

• Neurologen, voor patiënten die 

een beroerte hebben gehad of 

een TIA. 

• Longartsen, voor patiënten met 

astma en / of COPD. 

 

Opmerkingen over deze folder 

Ontbreekt er informatie in deze folder of is 

iets onduidelijk beschreven, dan horen wij 

dat graag. U kunt uw opmerkingen 

doorgeven via voorlichting@zha.nl 


