
       
 

    

Transmurale werkafspraak:  Digitale verwijzing HAP - SEH 
 
Deze werkafspraak is samengesteld door en namens SEH artsen WZA en huisartsen regio Assen e.o. 
(Deelnemers werkgroep: Teamleider HAP Iris van Noord, huisartsen Claudia Visser en Hester Waalkes, SEH-verpleegkundigen Nienke Klaassen en Nellie Doornbos, SEH-arts Sandy Merks) 
 

Verwijscriteria 
 

 Patiënten waarbij aanleiding is om te verwijzen naar de SEH 

Voorbereidingen door huisarts 
 

 Bespreek verwijzing met patiënt 

 Neem telefonisch contact op met de SEH-arts 7001 (intern nummer) of via de receptie 

 Vul de digitale verwijzing in Topicus HAP, kies bij verwijzen voor “WZA (digitaal)”  

Traject SEH  
 

 Digitale aanmelding verschijnt op de werklijst en op het SEH-routingscherm in HIX 

 Verifieer dat het de juiste patiënt is 
 

 Patiënten met kleine traumatologie worden door de triagist van de HAP aangemeld in HIX  
 

Aanwijzingen voor de huisarts 

 

 Tot 23 uur: Bij verdenking van kleine traumatologie kan de patiënt, zonder telefonisch contact 
vooraf en na digitale aanmelding door de triagist, plaats nemen in de wachtkamer 

 Tussen 23 en 7 uur ook over kleine traumatologie telefonisch overleg vooraf 

Aanwijzing voor de patiënt  U dient zich te melden bij de balie van de HAP, de triagist zorgt voor de digitale aanmelding bij 
de SEH. Vervolgens kunt u plaats nemen in de wachtkamer van de SEH. U hoeft niet op de 
zwarte bel van de SEH te drukken 

Opmerkingen  Patiënten die door de HAP in Hoogeveen verwezen worden naar de SEH in het WZA moeten: 
1. Zich eerst bij de WZA receptie in de hal melden voor NAW controle en/of om een dagpas te 

laten maken 
2. Daarna doorlopen naar de balie van de HAP in het WZA, waar aanmelding bij de SEH volgt 

https://intranet.wza.nl/


       
 

 Indien de digitale verwijzing in Topicus HAP niet werkt, is er een alternatief: kies in Topicus HAP 
bij verwijzen voor “WZA (alternatief)”. Je stuurt nu een pdf met de verwijsgegevens naar de 
SEH. Licht dit dan telefonisch toe aan de SEH 
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