Beweegzorg
Samen in beweging

Kaderhuisarts
bewegingsapparaat
Uw huisarts heeft u doorverwezen naar de
kaderhuisarts bewegingsapparaat. In deze
folder leest u wat deze kaderhuisarts doet,
waar hij spreekuur houdt en hoe u een
afspraak kunt maken.

INFORMATIE VAN UW
HUISARTSENPRAKTIJK
OVER DE KADERHUISARTS
BEWEGINGSAPPARAAT
____________
Locatie spreekuur:
Huisartsenpost
Zoetermeer
Achterzijde LangeLand
Ziekenhuis (Brechtzijde)
Telefoonnummer:
079 200 20 88

Een nieuwe, gespecialiseerde huisarts
U bent naar uw huisarts gegaan, omdat u
problemen heeft met uw gewrichten,
botten, spieren of andere onderdelen van
wat we uw bewegingsapparaat noemen.
Denk bijvoorbeeld aan schouder-, heup- of
knieklachten. In veel gevallen kan de huisarts
zelf u de zorg geven die u nodig heeft.
Soms moet uw huisarts u doorverwijzen,
bijvoorbeeld naar een specialist of
fysiotherapeut.
Er is nu in Zoetermeer een nieuwe
zorgverlener waarnaar uw huisarts u kan
doorverwijzen als u klachten heeft aan uw
bewegingsapparaat: de kaderhuisarts
bewegingsapparaat.
De kaderhuisarts is een huisarts die 2 jaar
extra opleiding heeft gevolgd en dus
extra kennis heeft over het bewegingsapparaat. Hij weet bijvoorbeeld meer over
mogelijke aandoeningen aan het
bewegingsapparaat en hoe die te

behandelen. De kaderhuisarts kan collegahuisartsen adviseren over een juiste
diagnose en behandeling voor patiënten
met klachten aan het bewegingsapparaat.
Voor u als patiënt heeft een verwijzing
naar de kaderhuisarts meerdere
voordelen:

De kaderhuisarts heeft meer tijd voor
u dan de huisarts;

De kaderhuisarts adviseert uw
huisarts over een goede diagnose en
een behandelplan;

De kaderhuisarts kan u soms ook
direct behandelen, bijvoorbeeld met
een injectie;

De kosten van het consult gaan niet
van uw eigen risico af;

De kaderhuisarts werkt samen met de
orthopeed in het LangeLand
Ziekenhuis.

HOE WERKT DE KADERHUISARTS?
De afspraak maken of verzetten
Als u een verwijzing heeft gekregen, dan
zorgt uw eigen huisarts(assistente) dat u
een afspraak krijgt op het spreekuur van
de kaderhuisarts. Als u uw eigen huisarts
uw mobiele telefoonnummer heeft
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Uw dossier en privacy
Huisartsen in Zoetermeer en
Benthuizen maken voor het
vastleggen van medische
informatie in uw dossier
gebruik van één beveiligd
informatiesysteem.
Als uw huisarts op vakantie
is, kan zijn/haar waarnemer
via dit beveiligde systeem
het dossier dat uw eigen
huisarts over u bijhoudt,
raadplegen.
Ook de kaderhuisarts werkt
rechtstreeks in het dossier
van uw eigen huisarts. Zo
weet u zeker dat de
kaderhuisarts over de juiste
medische informatie
beschikt om u veilig te
kunnen behandelen.
Wij gaan ervan uit dat u
geen bezwaar heeft tegen
deze manier van werken. Als
u wel bezwaar heeft, kunt u
dit doorgeven aan uw
huisarts. Uw dossier wordt
dan afgeschermd.

_________________
Colofon
Deze folder is een uitgave van de
Stichting Georganiseerde
eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)
en het LangeLand Ziekenhuis
Zoetermeer.
We hebben deze folder met de
grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Aan de tekst
kunnen echter geen rechten
worden ontleend.
 SGZ/LLZ, 2019

gegeven, krijgt u drie dagen vóór de
afspraak een automatisch sms-bericht
(gratis) met een afspraakherinnering.

Samenwerking huisartsen en orthopeden
LangeLand Ziekenhuis
Om u de beste beweegzorg te kunnen
bieden, werken de huisartsen en de

Komt de afspraak bij nader inzien toch niet
goed uit, dan kunt u deze verzetten. Doet u
dit alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren. U
belt hiervoor met de assistente van de
kaderhuisarts op telefoonnummer:
079 200 20 88.
Als u liever geen sms ontvangt van de
kaderhuisarts, kunt u dit ook telefonisch aan
de assistente doorgeven.

kaderhuisarts samen met de orthopeden van
het LangeLand Ziekenhuis. Soms kan de
kaderhuisarts besluiten om u terug te laten
komen voor een consult waarbij u door hem
en de orthopeed samen wordt beoordeeld.
Dit gebeurt bijvoorbeeld als de
kaderhuisarts vindt dat expertise van de
orthopeed nodig is voor het stellen van een
juiste diagnose.

De behandeling
U gaat maximaal twee keer naar de
kaderhuisarts. Hij stelt vast wat er precies
met u aan de hand is. Als het kan, zal hij u
zelf behandelen.

Verwijzing naar een orthopeed? U kiest!
Als een verwijzing naar een orthopeed nodig
is, is het voor u belangrijk om te weten dat
u zelf mag bepalen naar welke orthopeed
en welk ziekenhuis u gaat. Dat kan in het
LangeLand Ziekenhuis zijn, maar u mag ook
kiezen voor een orthopeed in een ander
ziekenhuis.

Een consult bij de kaderhuisarts duurt 30
minuten. Er is dus meer tijd voor u dan bij
uw eigen huisarts. Tijdens het consult kan de
kaderhuisarts als het nodig is direct een
echo maken. Ook kan hij u eventueel direct
behandelen, bijvoorbeeld door het geven
van een injectie. Soms is een tweede bezoek
aan de kaderhuisarts nodig.
Als u bij de kaderhuisarts bent geweest,
stuurt hij een verslag van zijn bevindingen
naar uw eigen huisarts. Als het nodig is
bespreekt uw huisarts dit met u.
Waar en wanneer werkt de kaderhuisarts?
De kaderhuisarts heeft wekelijks spreekuur
op de locatie van de Huisartsenpost
Zoetermeer. De ingang van de
Huisartsenpost is aan de achterzijde van het
LangeLand Ziekenhuis (Brechtzijde). Op de
buitenmuur staat met grote letters: Centrum
Acute Zorg. Bij de ingang van de
Huisartsenpost kunt u gratis parkeren.
Binnen volgt u het bord Huisartsenpost.
U kunt meteen plaatsnemen in de
wachtkamer van de Huisartsenpost.
Aanmelden is niet nodig.
De kaderhuisarts haalt u op als u aan de
beurt bent.

Kosten en eigen risico
Een bezoek aan de kaderhuisarts valt onder
de basisverzekering. Dat betekent dat de
kosten van het consult niet van uw eigen
risico afgaan. Ook een afspraak met de
kaderhuisarts en de orthopeed gezamenlijk,
valt onder de basisverzekering. Kosten voor
medicijnen die nodig zijn voor de
behandeling, gaan wel van uw eigen risico
af. Denk bijvoorbeeld aan pijnmedicatie of
injectievloeistof.
Wanneer u voor verdere behandeling wordt
doorverwezen naar een orthopeed, valt die
vervolgbehandeling wel onder het eigen
risico.
Uw mening telt
De inzet van een kaderhuisarts
bewegingsapparaat is nieuw in Zoetermeer.
Daarom willen we graag van u horen of u
tevreden bent over de verwijzing naar de
kaderhuisarts en de behandeling die u heeft
gekregen. Na afloop van de behandeling
vraagt de kaderhuisarts u om anoniem een
korte enquête in te vullen. Wij hopen dat u
daaraan mee wilt werken, zodat we de zorg
kunnen blijven verbeteren.
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