
De Stadspoli: een nieuwe 
samenwerking tussen uw 
huisarts en de specialist

Waar vind ik de Stadspoli bij mij in de 
buurt?

Stadspoli Oost
Zorgpark Scharn
Vijverdalseweg 2-4
6226 NB Maastricht
T 043 210 02 21

Stadspoli West
Clavecymbelstraat 71A-77A
6217 CS Maastricht
T 043 210 01 23

Uw ervaringen zijn belangrijk

Omdat het hier gaat om een nieuwe zorgvorm 
waarbij nog veel in ontwikkeling is, wordt er 
onderzoek gedaan naar de manier waarop deze zorg 
verloopt. TIPP zal u daarom vragen of u daaraan 
mee wilt werken. Wij hopen dat u ons op die 
manier wilt helpen bij het verder verbeteren van de 
Stadspoli.

Stadspoli
p/a Wilhelminasingel 81
6221 BG Maastricht
T  043 350 69 10
F  043 350 69 20
E  info@stadspoli.nl
I  www.stadspoli.nl

Tevredenheid

Het is belangrijk dat u tevreden bent over de zorg 
die in de Stadspoli wordt verleend. 
Als u niet tevreden bent, bespreek dit dan eerst
met de specialist en/of uw huisarts. Mocht u 
behoefte hebben aan een gesprek met een 
onafhankelijk persoon of als u een klacht heeft 
dan kunt u zich melden: 
•	 Via de telefoon: 043-350 69 10, vraag naar de 

klachtenfunctionaris;
•	 Via de mail: klachten@stadspoli.nl, graag 

bij het onderwerp de volgende vermelding 
aangeven ‘klacht stadspoli’.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw
huisarts of met de Stadspoli.
Meer informatie over de Stadspoli kunt u vinden
op www.stadspoli.nl

De Stadspoli vormt een onderdeel van het project 
Blauwe Zorg in de regio Maastricht Heuvelland.

Patiëntenfolder



Wat is de Stadspoli?

De Stadspoli is op twee locaties in Maastricht 
gevestigd, buiten de muren van het ziekenhuis. In 
de Stadspoli zijn de specialisten van het Maastricht 
UMC+ aanwezig voor een raadgevend consult op 
verzoek van uw eigen huisarts. De Stadspoli is een 
minder klinische omgeving dan het ziekenhuis en 
u kunt meestal snel een afspraak maken bij een 
specialist.  
Waarom? Omdat het niet altijd nodig is om naar het 
ziekenhuis te gaan om goede zorg te ontvangen. 
Soms kan één antwoord van de specialist op een 
vraag van de huisarts al voldoende zijn om een 
verwijzing naar het ziekenhuis te voorkomen. 
Bovendien blijken dure diagnostische en/of 
therapeutische middelen niet altijd nodig. 

Geen eigen risico

Het consult bij de specialist in de Stadspoli valt niet 
onder uw eigen risico. Zo blijft de zorg betaalbaar, 
ook voor u, terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft. U 
hoeft voor deze zorg géén eigen bijdrage te betalen 
omdat deze kosten vergoed worden vanuit de 
basisverzekering. Dit is een belangrijk verschil met 
het ziekenhuis: als u de specialist in het ziekenhuis 
bezoekt, valt dit namelijk wél onder het eigen risico. 

Vervolgonderzoeken die naar aanleiding van het 
consult in de Stadspoli worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld een bloedafname, urineonderzoek of 
een röntgenfoto) vallen — zoals nu ook al het geval is 
— wél onder uw eigen risico. Ook de voorgeschreven 
medicijnen vallen onder uw eigen risico.

Een afspraak maken op de Stadspoli

Als u door uw huisarts bent doorverwezen naar de 
Stadspoli, dan kunt u een afspraak maken met een 
specialist van de Stadspoli door te bellen naar TIPP 
via telefoonnummer: 043-210 02 10. 
De doktersassistentes van dit medisch coördinerend 
centrum plannen dan een Stadspoli-afspraak voor 
u in. LET OP: u heeft altijd een verwijzing van uw 
huisarts nodig! TIPP is bereikbaar op werkdagen van 
08.30 tot 17.00 uur.

Hoe werkt de Stadspoli?

U komt in een spreekkamer waar de specialist van 
het Maastricht UMC+ aanwezig is. Deze specialist is 
in het bezit van uw medisch dossier en weet ook 
wat de vraag van uw huisarts is. U vertelt aan de 
specialist wat uw klacht of probleem is. Hierna stelt 
de specialist u enkele vragen en volgt mogelijk 
nader lichamelijk onderzoek. Aan het einde van 
het consult geeft de specialist u een advies. Indien 
nodig overlegt de specialist met uw huisarts over 
wat voor u de beste behandeling is. Het kan zijn dat 
u (nieuwe) medicijnen krijgt voorgeschreven, dat er 
nader onderzoek of een therapie nodig is of dat u 

alsnog wordt verwezen naar het ziekenhuis. 
Zowel de specialist als de huisarts nemen 
de uitkomsten van het consult op in uw 
patiëntendossier. Hierdoor zijn uw gegevens 
ook bekend in het Maastricht UMC+. Zolang u 
niet verwezen wordt naar het ziekenhuis, blijft 
de huisarts uw hoofdbehandelaar. Met medisch 
inhoudelijke vragen na afloop van het Stadspoli-
consult kunt u dan ook zoals altijd bij uw huisarts 
terecht.

Welke specialismen zijn in de Stadspoli 
aanwezig?

•	 Dermatologie

•	 Interne geneeskunde

•	 KNO

•	 Neurologie

•	 Oogheelkunde

•	 Orthopedie

•	 Reumatologie

De specialismen die worden aangeboden in de 
Stadspoli worden nog verder uitgebreid in 2015.

Het consult in de Stadspoli valt niet 
onder uw eigen risico. Zo blijft 
de zorg betaalbaar, ook voor u, 
terwijl de kwaliteit hetzelfde blijft.


