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‘Onze poli is een voorbeeld 
van duurzame zorg’
EEN SPECIALIST RAADPLEGEN ZONDER EEN EIGEN BIJDRAGE TE BETALEN, 
MET KORTE WACHTTIJDEN EN EEN PRIMA BEREIKBAARHEID? DAT KAN BIJ 
DE STADSPOLI IN MAASTRICHT, WAAR PATIËNTEN ‘ANDERHALVELIJNSZORG’ 
KRIJGEN. DOKTERSASSISTENT MARION MULDER EN LOCATIEMANAGER 
VERONIQUE FRIJNS VERTELLEN HUN VERHAAL.

Elke huisarts kent die pati-
enten van wie je niet zeker 
weet of je ze naar de tweede 

lijn moet verwijzen. In Maastricht 
ontstond daarom het initiatief 
om medisch specialisten voor een 
groepsspreekuur naar een aantal 
huisartsenpraktijken te halen. Op 
die manier konden ze samen in 
gesprek met de patiënt, met de spe-
cialist in de rol van adviseur.
Zo ontstond uiteindelijk de Stads-
poli, die zorg biedt volgens een 
nieuw concept. Patiënten zien een-
malig een medisch specialist, die 
ze in principe na één consult weer 
terugstuurt naar de huisarts, com-
pleet met een advies voor verdere 
behandeling. 
Het resultaat, een kleine drie jaar na 
de opening? Locatiemanager Vero-
nique Frijns is tevreden: ‘Driekwart 
van onze bezoekers komt niet in de 
tweedelijnszorg terecht. Patiënten 
worden sneller en beter geholpen 
en we besparen op de kosten. En dat 
zijn precies onze doelstellingen.’

AANDACHT
Voor een goede bereikbaarheid 
heeft de Stadspoli twee vestigingen 
in de stad. Bij een ervan, in een 
pand met onder meer een apotheek, 
een tandarts en een fysiotherapeut, 
werkt doktersassistent Marion Mul-
der. De poli heeft een grote open 
wachtruimte, met daaromheen 
twaalf spreekkamers. 
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Op bezoek bij 
DE STADSPOLI 
MAASTRICHT

geopend, waarin de kosten voor alle 
voorzieningen van het ziekenhuis 
zijn meegenomen. Wij bieden veel 
minder voorzieningen. We maken 
geen MRI’s bijvoorbeeld, en de 
echoapparatuur wordt zowel door 
de gynaecologen als door de MDL-
artsen en de uroloog gebruikt.
‘Wat we verder vooral inzetten is de 
kennis en de ervaring van de spe-
cialisten die hier hun spreekuren 
draaien, als adviseur op afstand 
voor de huisartsen in de regio. Dat 
draagt direct bij aan onze lagere 
kosten. Met die lagere kosten is 
de verzekeraar goedkoper uit, en 
die sluist dat voordeel door naar 
de patiënt. Vandaar dat je je eigen 
bijdrage niet hoeft aan te spreken.’ 

DRIEMAAL RAAK
Ook gebeurt het vaak dat patiënten 
in het ziekenhuis meerdere speci-
alisten bezoeken. Veronique: ‘Dan 
zie je dat iemand met rugklachten 
eerst naar de neuroloog gaat, dan 
naar de orthopeed en ten slotte 
naar de pijnpoli. Dan zijn er dus 
al drie specialisten in actie geko-
men. Wij hebben de rugpoli in z’n 
geheel van het ziekenhuis naar de 
Stadspoli verhuisd. De orthopeed 
en de pijnspecialisten spreken elke 
patiënt samen door, waarbij ze hun 
kennis en ervaring combineren. Zo 
wordt de patiënt opnieuw snel-
ler en beter geholpen, tegen een 
lagere prijs.’ Ook het Maastricht 
UMC, het academische zieken-
huis waar de specialisten van de 
poli in dienst zijn, is blij met de 
Stadspoli. ‘Zo’n ziekenhuis werkt 
met budgetten. Hoe meer mensen 
met laagcomplexe zorg ze naar de 
Stadspoli kunnen verwijzen, hoe 
meer ruimte ze overhouden voor 
complexe, academische zorg.’

GOEDKOPE CONCURRENTIE
Wat het realiseren van de Stadspoli 
relatief eenvoudig maakte, was 
het feit dat er in de regio Maas-
tricht maar één ziekenhuis en één 
eerstelijns zorgorganisatie is. Ook 
is het makkelijk dat zo’n zeventig 
procent van de bewoners van het 

De assistenten ontvangen de bezoe-
kers, ze melden ze aan en maken 
waar nodig afspraken voor foto’s, 
scans of andere zorg.
‘Af en toe ondersteunen we de spe-
cialisten, maar ons werk is vooral 
administratief,’ vertelt Marion. 
‘Meestal zijn er drie of vier artsen 
aanwezig, maar op woensdag zijn 
het er vaak wel zes. Dan werken 
we met drie assistenten, zodat we 
iedereen voldoende aandacht kun-
nen geven.’ 

STAPJE VERDER
Voor patiënten heeft de Stadspoli 
een aantal voordelen. ‘Om te begin-

nen zijn de wachttijden korter dan 
in de tweedelijnszorg. Bij sommige 
specialisten kun je al binnen een of 
twee weken terecht,’ aldus Marion. 
Een ander verschil met de tweede-
lijnszorg is dat je voor een bezoek 
aan een medisch specialist je eigen 
bijdrage ongemoeid kunt laten.
Dat roept de vraag op hoe dat kan. 
Het zijn toch dezelfde medisch 
specialisten? Veronique: ‘Wat we 
op de Stadspoli doen, valt onder 
de noemer anderhalvelijnszorg. Je 
gaat hier een stapje verder dan de 
eerste lijn, maar niet door naar de 
tweede lijn. Als mensen naar het 
ziekenhuis gaan, wordt er een dbc 
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‘VOOR ELK SPECIALISME ZIJN LIJSTEN’
De verwijzingen van de huisartsen naar de Stadspoli gaan via verwijsbureau Tipp. De doktersassistenten van 
dit verwijsbureau verzorgen ook afspraken met de tweede lijn en andere zorgaanbieders. ‘Voor elk specia-
lisme zijn lijsten beschikbaar van de klachten waarmee je bij de Stadspoli terecht kunt,’ licht Marion Mulder 
toe. De betrokken artsen komen eens per kwartaal bij elkaar. ‘Dan komen ook suggesties voor uitbreiding 
van de lijsten op tafel,’ aldus Veronique Frijns. ‘Zo wilde een arts weten of vrouwen met postmenopauzale 
bloedingen in aanmerking komen voor de Stadspoli. Maar daarvoor is zo vaak aanvullend onderzoek nodig, 
dat dat meestal een omweg zou betekenen.’

gebied is aangesloten bij VGZ. De 
verzekeraar is een van de initiatief-
nemers van de Stadspoli.
Veronique: ‘In de meeste andere 
gebieden heb je met meerdere 
ziekenhuizen, zorgorganisaties en 
verzekeraars te maken. Dat maakt 
het lastiger om tot afspraken te 
komen. Zeker als het algemene 
ziekenhuizen zijn, waar specialis-
ten hun eigen winkel hebben.  
Dan wordt anderhalvelijnszorg al 
snel gezien als een vorm van goed-
kope concurrentie. Toch zal men 
ermee aan de slag moeten, want de 
overheid wil dit wel verder van de 
grond krijgen.’

BLAUWE ZORG
Terug naar de dagelijkse praktijk 
van de Stadspoli. Hoe ervaren 
patiënten deze vorm van zorg? Ma-
rion: ‘Onze poli is een voorbeeld 
van wat we ‘blauwe zorg’ noemen. 
Dat is net als groene energie een 
duurzame vorm van zorg, met 
oog voor de toekomst. Sommige 
mensen moeten er nog even aan 
wennen. Maar de meeste patiënten 
zijn heel enthousiast. Ze krijgen 
meer aandacht, er is meer rust en 
ze zijn minder een nummer dan in 
een ziekenhuis.’  
Mensen die minder positief re-
ageren hebben vaak een minder 
realistisch verwachtingspatroon. 
‘Ze denken bijvoorbeeld dat ze 
na een bezoekje aan de rugpoli 
meteen van hun klachten af zijn. 
Maar de eigenlijke behandeling 
begint pas als ze met het advies 
van de specialist teruggaan naar 
hun huisarts. Het is dus belangrijk 
dat ze met de juiste verwachtingen 
binnenkomen.’ 

Voor Marion en haar collega’s 
is het leuk dat de diversiteit aan 
bezoekers groter is dan in de 
meeste huisartsenpraktijken. 
‘Het is boeiend om te zien hoe 
het groeit. Dat houdt je alert. En 
de specialisten die hier werken? 

Die vinden het niet alleen gezel-
lig, maar ze kunnen hun patiënten 
vaak ook meer aandacht geven. Er 
zijn geen spoedgevallen tussen-
door, hun telefoon rinkelt niet… 
Onze kleinschalige aanpak werkt 
ook in dat opzicht heel goed.’ •

VERONIQUE FRIJNS


