
 

 

 
 
 

Triagepoli reumatologie bij gezondheidscentra 
 
De maatschap Reumatologie is op zoek naar gezondheidscentra waarbij zij een triagepoli op de 
praktijk kunnen houden. Bij de triagepoli komt een reumatoloog naar de huisartsenpraktijk en deze 
beoordeelt de patiënt. De triagepoli is onderdeel van een pilotstudie: JOINT referral. Het initiatief 
JOINT referral heeft als doel beoordelen of initiële zorg door een reumatoloog ‘dicht bij huis’ effectief 
en kostenbesparend kan zijn. 
 
Voor deze triagepoli komen patiënten met gewrichtsklachten in aanmerking, waarvan de huisarts 
overweegt om deze patiënt te verwijzen naar de reumatoloog. Er zijn een aantal voordelen voor de 
huisarts en patiënt: de patiënt wordt gezien door een specialist, waarbij het eigen risico niet wordt 
verbruikt en de patiënt kan de zorg ontvangen in zijn/haar vertrouwde gezondheidscentrum in de 
buurt.  De huisarts kan eventueel aansluiten voor bedside teaching en de reumatoloog is goed 
bereikbaar voor overleg. Ook wordt nascholing aangeboden indien gewenst. 
 
Wat betekent de triagepoli voor de huisarts/het gezondheidscentrum: 

 Met uw gezondheidscentrum wordt afgestemd welk dagdeel de reumatoloog bij uw praktijk 

de patiënten kan zien (indien gewenst kan er contact opgenomen worden met Arno 

Roeterink voor een vergoeding van de ruimte). 

 De huisarts informeert de patiënt over de triagepoli en vraagt toestemming van de patiënt, 

zodat deze hiervoor benadert kan worden.  

 

Informatie voor patiënt: “U hebt gewrichtsklachten welke ik door een reumatoloog wil laten 
beoordelen. Doordat we meedoen aan een onderzoek samen met het Maasstadziekenhuis, hebben 
we de mogelijkheid om dit bij ons gezondheidscentrum te laten doen. Het doel is om dezelfde 
kwaliteit van zorg te geven maar dan tegen lagere kosten. Ook gaat dit niet ten koste van uw eigen 
risico. De reumatoloog kijkt of u een hoog risico heeft op een reumatische aandoening en geeft een 
advies voor onderzoek en behandeling. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar de polikliniek 
reumatologie, wat wel bij de polikliniek van het ziekenhuis zal plaatsvinden. Voor het onderzoek kunt 
u een telefoontje verwachten met de vraag of u mee wilt doen, en wordt u gevraagd om een aantal 
vragenlijsten in te vullen.” 
 

 Indien een patiënt toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, krijgen patiënten 

het verzoek om 4 keer vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten worden per e-mail of per 

post verstuurd. De vragen gaan over de gevolgen van de klachten op kwaliteit van leven, 

werk en vrije tijd, het zorggebruik, en de ervaring van het bezoek. Indien de patiënt geen 

toestemming geeft voor het onderzoek, wordt de patiënt wel gezien door de reumatoloog 

als service. 

 Patiënten worden ingepland voor de triagepoli in het gezondheidscentrum door de 

assistente van het gezondheidscentrum of door het onderzoekscentrum. 

 De huisarts blijft de hoofdbehandelaar en zal na het triage consult een rapport met de 

bevindingen en adviezen van de reumatoloog ontvangen. Voor overleg en advies is de 

reumatoloog goed bereikbaar (poli reumatologie Maasstad ziekenhuis: 010-2912205;  

vraag naar de reumatoloog die op het triage rapport vermeld staat en houdt datum van 

triage consult en geboortedatum patiënt bij de hand).  

 



 

 

 

 

 

 

 Indien de reumatoloog naar aanleiding van de triage het advies geeft alsnog door te 

verwijzen naar een polikliniek reumatologie in de 2e lijn, is een verwijzing van de huisarts 

nodig. De huisarts bepaalt in overleg met de patiënt naar welk ziekenhuis dit zal zijn. 

Patiënten kunnen eventueel met voorrang gezien worden bij het Maasstad Ziekenhuis.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectmedewerker  J.A.M. (Arno) Roeterink.  
Tel. 010-2911682/06-43490506, e-mail: JOINTreferral@maasstadziekenhuis.nl. 
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