
ge
sc

h
ik

t
• Patiënten met 

een  
doorgemaakt 
CVA van > 6 
maanden of 
ouder

• Patiënt met 
een 
doorgemaakte 
TIA <70 jaar 

d
ia

gn
o

st
ie

k

o
n

ge
sc

h
ik

t

• Patiënten < 6 
maanden na 
CVA

• Patiënt met 
een TIA >70 
jaar

• Patiënt met 
een verwijzing 
voor een 
verpleeghuis

CVA nazorg

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
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ik

t

•Twijfel over 
maligniteit

•Alle 
algemene 
dermatologie 
alsmede  
biopten en 
stikstof 
behandelingen

• foto-consult
•Een zorgvraag!

d
ia

gn
o

st
ie

k

o
n

ge
sc

h
ik

t • Evident 
behandeltraject in 
AZM 
(dagbehandeling / 
OK / lasertherapie)

• Acute zorg

• Excisies

• Flebologie 
(spataderen)t

• Open wonden

• Second opinion

• Biopten in het 
gezicht

• Genitale wratten

• Oedeem

Dermatologie

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

Alle zorg die 
geen ziekenhuis 
behoeft en bij 
twijfel bijv:

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
sc

h
ik

t
•Anticonceptie

• Inbrengen IUD

• (T-safe en Mirena)  
controle echo IUD en 
plaatsen  Implanon,

• Bespreken anti-
conceptie tenzij wens 
sterilisatie

•Prolaps

•Aanmeten pessaria  
(huisarts doet controle)

• Fluor Vaginalis

• Fluorklachten

• BVO 

•Cervix 

•Cervixpoliep 

• EEN zorgvraag!

d
ia

gn
o

st
ie

k

•Patient moet recept 
krijgen en IUD of 
IMPLANON  
meenemen

• SOA

• en zwangerschap 
uitsluiten voor 
plaatsing!

Patient dient BVO 
formulieren mee 
te nemen i.v.m. 
vergoeding!

o
n

ge
sc

h
ik

t •kinderen < 16 jaar
• Obstetrie
•Infertiliteit
• Vermoeden op 
operatieve ingreep

•Reeds behandeltraject in 
AZM

•BMI>35

•Bijkomende psychische of 
psychosociale 
problematiek of 
lichamelijke beperkingen

•Comorbiditeit die 
interfereert met mogelijke  
behandelopties zoals 
trombo-embolische 
processen

•Postmenopausaal 
bloedverlies 

• Incontinentie

• Kleine chirurgische 
ingrepen

•Spoed < 5 dgn

•Endometriose

•Taalbarrière 

Gynaecologie (Kaderarts)
Geschikt

Diagnostiek Ongeschikt
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ge
sc

h
ik

t
•Anticonceptie

•Bespreken tenzij wens tot 
sterilisatie

• Inbrengen IUD en Implanon, 
verwijderen  (tenzij draadjes 
afgebroken) en controle

•Cyclusstoornis

• Hevig menstrueel bloedverlies of 
metrorragie tenzij reeds 
hormonale therapie geprobeerd 

• Amenorroe/Oligomenorroe

• Prolaps

•Aanmeten pessaria (huisarts 
doet controle)

•Cervix 

•Cervixpoliep 

•Vulva

• Verdenking lichen of andere 
vulvaire dermatosen

• Pijn 

• Buikpijnklachten eci, 

• Dyspareunie

• Fluor Vaginalis

• Fluorklachten

• Controle echo IUD 

• EEN zorgvraag!

d
ia

gn
o

st
ie

k

•Patient moet recept krijgen 
en IUD of IMPLANON  
meenemen

• Zwangerschap en SOA 
uitsluiten voor plaatsing 
Mirena!

• Lab (FSH, E2, Prolactine) reeds 
bekend en niet afwijkend. Geen 
actieve kinderwens

• Tenzij reeds dermovate 
geprobeerd zonder effect. Tenzij 
verdachte laesies

o
n

ge
sc

h
ik

t

• kinderen < 16 jaar

• Obstetrie

•Infertiliteit

• Vermoeden op 
operatieve ingreep

•Reeds behandeltraject in 
AZM

•BMI>35

•Bijkomende psychische of 
psychosociale 
problematiek of 
lichamelijke beperkingen

•Comorbiditeit die 
interfereert met mogelijke  
behandelopties zoals 
trombo-embolische 
processen

• Postmenopausaal 
bloedverlies

• Incontinentie

• Kleine chirurgische 
ingrepen

•Spoed < 5 dgn

• Endometriose

• Taalbarrière 

Gynaecologie
Geschikt

Diagnostiek Ongeschikt
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ge
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h
ik

t
• Patiënt / huisarts 

wil 1x een 
specialist zien 
(uitsluitdiagnostie
k)

• Globusklachten

• Neuspoliepen

• Cerumen lavage 

• Neuspassage 
klachten 
(sinusitis, 
rinorroe)

• Recidiverende 
neusbloedingen

• symmetrisch 
(perceptief) 
gehoorverlies.

d
ia

gn
o

st
ie

k

o
n

ge
sc

h
ik

t •Kinderen < 12 jr

•Chirurgie

•Chronische otitis

•Evenwichtsklachten/dui
zeligheid 

•Tinnitus

• Snurken

•Tonsillen

•Afwijkend audiogram 
van hoorwinkel

•Asymmetrisch 
gehoorverlies

• Stemklachten

•Apnoe

• Spoed

• Speekselklier-steentjes 
of ontstekingen

• Sudden deafness

KNO

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
sc

h
ik

t

• Obstipatie

• Diarree

• IBS (prikkelbaar 
darm syndroom)

• Bovenbuik 
klachten (scopie 
niet noodzakelijk 
tenzij leeftijd > 50 
jaar).

d
ia

gn
o

st
ie

k

• Calprotectine in 
feces bepalen bij 
obstipatie, diarree 
en IBS

• Anti TTG IgA in het 
bloed bepalen bij 
diarree

o
n

ge
sc

h
ik

t

• Kinderen < 16 jaar

• Patiënten > 50 jaar 
die nog niet eerder 
coloscopie hebben 
gehad (bij 
obstipatie, diarree 
of buikpijn)

• Verdenking       
maligniteit

• Verdenking IBD     
(inflammatoire 
darmziekten) 

• Alarmsymptomen

• Levercirrose

MDL

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

Alle zorg die geen 
ziekenhuis behoeft 
en bij twijfel bijv:

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
sc

h
ik

t• Spanningshoofpijn/  
Migraine

• Draaiduizeligheid zonder 
andere neurologische 
klachten en verschijnselen

• Tremor (incl. vraagstelling 
wel/niet parkinsonistische
tremor

• Restless legs

•Pseudo-radiculaire klachten

• Lumbosacraal radiculair
syndroom

• Geruststelling (MS, ALS)

• Status na Transient Global 
Amnesia (TGA)

•CTS (incl Depomedrol
injectie ) zo mogelijk na 
EMG

d
ia

gn
o

st
ie

k

o
n

ge
sc

h
ik

t •Kinderen < 16 jr

•Maligniteit

•Perifere neuropathie 
(zoals ulnaropthie, 
peroneusneuropathie, 
polyneuropathie)

•Aanvullend onderzoek

•Neuropathische pijn 
Hoofdpijn;                        

•na recent hoofdtraum

•bij eerste optreden na       
50 jaar

•bij maligniteit in de 
voorgeschiedenis

•Chronische aandoeningen

•Vraagstelling/ 
vermoeden/uitsluiten TIA.

•Cervicaal (of thoracaal) 
radiculair syndroom

•Paresthesieen

Neurologie

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
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h
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t

•screening of 
onderzoek op 
retinopathie e/o 
maculadegeneratie

•eenvoudige 
ontstekingen 
(viraal, allergisch)

•cataract met twijfel 
over operatie 
indicatie 

d
ia

gn
o

st
ie

k

o
n

ge
sc

h
ik

t •Kinderen < 18 jaar

•Refractie afwijkingen 
(brilmetingen)

•alle netvliesproblemen 
zoals flitsen en floaters

•alle bekende 
retinopathieen en macula 
degeneraties

•ernstige infecties en 
ontstekingen (keratitis, 
uveitis, dacryocystitis)

•te opereren cataract

•neoplasmata

•traumata

•Glaucoom

• Verwijderen Chalazion of 
hordeolum

•Patiënten in rolstoel die 
niet te verplaatsen zijn

• scheelzien/dubbelzien 
(prisma’s)

•Rijbewijskeuring

Oogheelkunde

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

Alle zorg die 
geen ziekenhuis 
behoeft en bij 
twijfel bijv:

10-12-2018 Stadspoli Maastricht

Bij normale cataract 
is het zinvol  de 
patiënt eerst te 
verwijzen naar 
opticien



ge
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h
ik

t

• advies / meekijk / 
kleine 
behandeling 
(injecties)

• Heup, knie, 
schouder en 
kleine gewrichten 

• Lage 
rugklachten 
(verwijzen naar 
de Rugpoli !)

d
ia

gn
o

st
ie

k

•Bij verwijzing 
naar Orthopedie 
op de Stadspoli is 
een foto 
noodzakelijk!  
(graag 
aanvraagformulier 
aan patient
meegeven)            

o
n

ge
sc

h
ik

t • Kinderen 
<16 jaar

• Spoed

• Vermoeden 
op 
operatieve 
ingreep 

• Second 
Opinion

Orthopedie

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

Alle zorg die geen 
ziekenhuis 
behoeft en bij 
twijfel bijv:

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
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t

• Hand voet en pols 

• Eenmalige 
injecties

• Eenmalig advies 
van 
specialist/vraagste
lling RA

• Vraagstelling 
Fibromyalgie 

d
ia

gn
o

st
ie

k

• Lab o
n

ge
sc

h
ik

t

•Kinderen < 16 jr

•Bechterew

•Bekende RA 

•Bekende jicht

•SLE en 
systeemziekten

Reumatologie

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

Alle zorg die geen 
ziekenhuis 
behoeft en bij 
twijfel bijv:

10-12-2018 Stadspoli Maastricht



ge
sc

h
ik

t • Alle
patiënten 
met lage 
rugklachten 
(geen nek en 
thoracale 
klachten!)

• Patiënten met  
neiging tot 
chronificeren

• Rode vlaggen 
(vermoeden van 
infectie, 
maligniteit of  
reumatische 
aandoening)

d
ia

gn
o

st
ie

k

• Bij verwijzing 
naar Rugpoli 
op de 
Stadspoli is 
een foto 
gemaakt in 
het Mumc 
noodzakelijk!
(graag 
aanvraagformulier 
aan patiënt 
meegeven!)

o
n

ge
sc

h
ik

t

•kinderen < 18 jaar. 

•spoedpatiënten/ 
trauma

•deformiteiten 
(scoliose)

•postoperatieve 
problemen

•second opinions

•Nek en thoracale 
klachten

Rugpoli

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt
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• Erectieproblemen

• Geen zin in vrijen

• Opwindingsproble
men

• Orgasme 
problemen man 
en vrouw

• Vroegtijdige 
zaadlozing

• Pijn met vrijen

d
ia

gn
o

st
ie

k

o
n

ge
sc

h
ik

t

• Alle andere 
klachten

• Seksverslaving

• Gender 
problemen

Seksuologie

Geschikt Diagnostiek Ongeschikt

Alle patiënten met 
een seksuele klacht 
(ook buiten de 
ketenzorg) bijv:

10-12-2018 Stadspoli Maastricht


