
	  
FAQ	  Rechtstreeks	  verwijzen	  
Augustus	  2016	  
	  
1. Moeten	  er	  AGB	  codes	  per	  jeugdarts	  of	  per	  instelling	  worden	  aangevraagd	  e.d.?	  
	  
Instellings	  AGB	  codes	  willen	  de	  zorgverzekeraars	  het	  liefst	  vanaf.	  Dus	  de	  AGB	  code	  moet	  per	  individu	  worden	  
aangevraagd.	  	  
	  
2. Mag	  elke	  jeugdarts	  verwijzen,	  dus	  niet	  alleen	  de	  jeugdartsen	  KNMG?	  	  

Als	  jeugdarts	  met	  een	  AGB	  code	  mag	  je	  verwijzen.	  Jeugdartsen	  die	  lid	  zijn	  van	  de	  AJN	  kunnen	  een	  AGB	  code	  
aanvragen.	  Ook	  als	  je	  niet	  lid	  bent	  maar	  wel	  staat	  ingeschreven	  in	  het	  register	  jeugdarts	  KNMG	  staat	  dan	  kan	  een	  
AGB	  code	  worden	  aangevraagd.	  

	  
	  	  
3. Waarvoor	  mag	  er	  verwezen	  worden,	  hebben	  we	  ons	  te	  beperken	  tot	  een	  bepaalde	  lijst,	  bv.	  uit	  eerdere	  publicaties	  

over	  rechtstreeks	  verwijzen?	  Of	  is	  er	  geen	  beperking,	  maar	  mogen	  we	  zelf	  besluiten,	  welke	  verwijzing	  naar	  een	  
specialist,	  paramedius	  of	  huisarts	  gaat?	  	  
	  

In	  november	  2013	  is	  afgesproken	  	  met	  Zorgverzekeraars	  Nederland,	  en	  de	  daarbij	  aangesloten	  verzekeraars	  dat	  er	  
geen	  verwijzingsbeperking	  zijn.	  Jeugdartsen	  mogen	  verwijzen	  naar	  de	  hele	  tweede	  lijn.	  We	  hebben	  officieel	  geen	  
toestemming	  van	  huisartsen	  nodig	  maar	  we	  moeten	  er	  wel	  voor	  zorgen	  dat	  de	  HA	  goed	  geïnformeerd	  blijven.	  Helaas	  
houden	  de	  verzekeraars	  zich	  niet	  altijd	  aan	  deze	  afspraken	  waardoor	  een	  enkele	  keer	  een	  verwijzing	  (onterecht)	  niet	  
wordt	  geaccepteerd.	  Indien	  dit	  zich	  voordoet,	  dan	  vragen	  we	  u	  dit	  graag	  ook	  aan	  ons	  door	  te	  geven	  zodat	  wij	  kunnen	  
kijken	  wat	  wij	  landelijk	  kunnen	  afspreken	  met	  de	  betreffende	  verzekeraar.	  	  
	  
Naar	  welke	  specialisten	  wordt	  op	  het	  ogenblik	  het	  vaakst	  verwezen	  ?	  
In	  veel	  regio’s	  wordt	  naar	  oogarts	  of	  orthoptist	  verwezen.	  Naar	  diëtist,	  fysiotherapeut	  en	  logopedist	  verwijzen	  is	  vaak	  
ook	  geen	  probleem.	  Voor	  de	  fysiotherapeut	  is	  overigens	  geen	  verwijzing	  nodig,	  maar	  vinden	  zij	  het	  wel	  prettig	  een	  
indicatie	  voor	  behandeling	  van	  een	  kind	  van	  de	  jeugdarts	  te	  ontvangen.	  Verwijzen	  voor	  een	  echo	  van	  de	  heupen	  
wordt	  ook	  vaak	  rechtstreeks	  gedaan.	  	  
	  
	  	  
4. De	  AGB-‐code	  vragen	  we	  aan	  bij	  Vektis,	  daarbij	  moet	  aangegeven	  worden	  vanuit	  welke	  organisatie	  we	  werken.	  Is	  

dit	  de	  eigen	  werkgever,	  of	  de	  AJN?	  Indien	  we	  vanuit	  de	  werkgever	  geregistreerd	  worden,	  moeten	  sommige	  
werkgevers	  nog	  een	  AGB-‐code	  regelen;	  hierover	  moeten	  zij	  geïnformeerd	  worden,	  door	  ons	  
jeugdartsen/werknemers,	  of	  gebeurt	  dat	  via	  een	  landelijk	  route?	  

	  
De	  AGB-‐code	  vraag	  je	  aan	  vanuit	  de	  instelling	  van	  waaruit	  je	  zorg	  verleent,	  dus	  je	  eigen	  werkgever.	  De	  AJN	  heeft	  geen	  
AGB	  code,	  ze	  verleent	  geen	  zorg.	  De	  AGB	  code	  van	  de	  werkgever	  is	  op	  het	  aanvraagformulier	  niet	  verplicht.	  In	  de	  
praktijk	  vragen	  ze	  hier	  wel	  om.	  
	  	  
5. Zijn	  er	  nog	  meer	  zaken	  die	  geregeld	  moeten	  worden,	  of	  waarover	  we	  moeten	  nadenken?	  
	  
Waarschijnlijk	  moet	  de	  informatieoverdracht	  tussen	  huisartsen	  en	  jeugdarts,	  tussen	  medisch	  specialist	  en	  jeugdarts	  
nog	  beter	  geregeld.	  Hiervoor	  is	  ook	  de	  praktijkkaart	  huisarts-‐jeugdarts	  opgesteld.	  Daarbij	  zou	  mogelijke	  digitale	  
uitwisseling	  kunnen	  helpen.	  Aansluiting	  bij	  zorgdomein	  of	  zorgmail	  kunnen	  hjerbij	  opties	  zijn.	  	  
	  
6. Er	  was	  eerder	  bij	  de	  AJN	  een	  commissie	  Rechtstreeks	  Verwijzen;	  ik	  zie	  deze	  commissie	  niet	  meer	  op	  internet.	  Wie	  

gaat	  er	  bij	  de	  AJN	  nu	  over	  het	  rechtstreeks	  verwijzen,	  	  
	  
Deze	  commissie	  is	  in	  2012	  opgeheven,	  zij	  heeft	  jaren	  geleden	  veel	  en	  goed	  werk	  verricht.	  Momenteel	  houdt	  de	  
beleidsmedewerker	  met	  een	  van	  de	  bestuursleden	  	  van	  de	  AJN	  zich	  hiermee	  bezig.	  Alle	  vragen	  kunnen	  gericht	  worden	  
aan	  de	  beleidsmedewerker	  van	  de	  AJN:	  beleid@artsenjgz.nl.	  
	  
7. Mijn	  vraag	  is	  nu	  hoe	  de	  definitie	  van	  een	  jeugdarts	  is:	  moet	  deze	  ingeschreven	  zijn	  in	  het	  

beroeps/kwaliteitsregister	  van	  de	  KNMG?	  (hier	  moet	  als	  jeugdarts	  elke	  5	  jaar	  geherregistreerd	  worden	  op	  basis	  
van	  overlegde	  bij/nascholingen	  en	  verrichtte	  werkzaamheden)	  

	  



Een	  jeugdarts	  is	  ip	  een	  arts	  werkzaam	  in	  de	  jeugdgezondheidszorg.	  Opleiding	  speelt	  voor	  deze	  titel	  geen	  rol.	  
Consultatiebureauarts,	  arts	  JGZ	  en	  schoolarts	  bestaan	  niet	  meer.	  Iedereen	  is	  jeugdarts.	  
Voor	  het	  rechtstreeks	  verwijzen	  moet	  je	  jeugdarts	  zijn.	  Let	  wel,	  voor	  de	  verwijzing	  naar	  de	  jeugd	  GGZ,	  staat	  in	  de	  wet	  
dat	  je	  moet	  ingeschreven	  staan	  in	  het	  register	  van	  jeugdarts	  KNMG.	  	  
Je	  krijgt	  een	  AGB-‐code	  van	  Vektis	  op	  die	  titel	  als	  je:	  

-‐ lid	  bent	  van	  de	  AJN	  of	  
-‐ kan	  bewijzen	  dat	  je	  jeugdarts	  KNMG	  bent	  

Dus	  alle	  basisartsen	  en	  artsen	  M&G	  (indien	  je	  niet	  meer	  in	  bezit	  bent	  van	  jeugdarts	  KNMG	  certificaat)	  zullen	  voor	  de	  
verwijsmogelijkheid	  lid	  moeten	  zijn	  van	  de	  AJN.	  
	  
Het	  bewijs	  van	  registratie	  in	  het	  BIG	  register	  toont	  aan	  dat	  u	  arts	  bent,	  het	  bewijs	  van	  het	  lidmaatschap	  van	  de	  AJN	  
zegt	  iets	  over	  uw	  professionaliteit.	  	  


