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

Sûnenz
Sûnenz is het centrum dat voortkomt uit de samenwerking van diverse partijen en
betrokkenen die zich gezamenlijk inzetten om ouderen binnen hun eigen thuissituatie
gezond en vitaal ouder te kunnen laten worden. In dit levendige centrum is alles onder een
dak aanwezig. Men kan er terecht voor diagnostiek, advies en behandeling met betrekking
tot gezondheid, ziekte, welzijn en zorg. Ook bent u er welkom voor een kop koffie, wat
boodschappen, een boeiende tentoonstelling, fitness, de kapper en voor nog veel meer
belevingen die het leven veraangenamen.

Sûnenz Centrum
Burg. Wuiteweg 140B, 9203 KP Drachten,
info@sunenz.nl, t (0512-359380
Meteen meer weten? Kijk op www.sunenz.nl
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De regiopoli

Patiëntenfolder

Samenwerking tussen uw huisarts
en de specialist

U bent door uw huisarts doorverwezen naar de Regiopoli, gevestigd in
Sûnenz. Voorheen zou u zijn doorverwezen naar het ziekenhuis. Uw
huisarts doet mee aan het ontwikkelen van een nieuwe zorgvorm, waarbij
uw huisarts de specialist een advies kan vragen, zodat u niet onnodig wordt
doorverwezen naar het ziekenhuis. Uw huisarts blijft dan uw behandelaar.

Wat is de Regiopoli?
In de Regiopoli zijn de specialisten van het ziekenhuis Nij
Smellinghe aanwezig voor een
adviserend consult op verzoek
van uw eigen huisarts. De
Regiopoli is een minder klinische
omgeving dan het ziekenhuis.
Soms kan één antwoord van de
specialist op een vraag van de
huisarts al voldoende zijn om een
verwijzing naar het ziekenhuis te
voorkomen.
Hoe werkt de Regiopoli?
U komt in een spreekkamer in
Sûnenz waar de specialist van
Nij Smellinghe aanwezig is.
Deze specialist is in het bezit van
een verwijsbrief met daarin de
reden van uw bezoek. U geeft de
specialist een toelichting op uw
klacht of probleem. Hierna stelt
de specialist u enkele vragen en
volgt mogelijk nader onderzoek.

Aan het einde van het consult
geeft de specialist uw huisarts
een advies en vertelt hij u wat het
advies zal zijn. Het kan zijn dat u
(nieuwe) medicijnen krijgt, dat er
nader onderzoek of een therapie
nodig is of dat u alsnog wordt
verwezen naar het ziekenhuis.
De specialist stuurt uw huisarts
een brief met daarin de
uitkomsten van het consult. Deze
wordt opgenomen in het
huisartsendossier. Zolang u niet
verwezen wordt naar het
ziekenhuis, blijft de huisarts uw
hoofdbehandelaar. Met medisch
inhoudelijke vragen na afloop van
het Regiopoli-consult kunt u dan
ook zoals altijd bij uw huisarts
terecht.

Welke specialismen zijn
aanwezig op de Regiopoli?
De Regiopoli start met meekijkconsulten op het gebied van:
cardiologie, dermatologie en
orthopedie.
Een afspraak maken met de
Regiopoli
Als u wordt doorverwezen naar
de regiopoli, krijgt u van uw
huisarts een “Patiëntbericht”.
Hierop staat hoe u een afspraak
kan maken (of dat een afspraak
voor u wordt gemaakt) en welke
voorbereidingen u eventueel
moet treffen.
Geen eigen risico!
Het consult in de Regiopoli valt
niet onder uw eigen risico. U
hoeft voor deze zorg géén eigen
bijdrage te betalen, omdat deze
kosten vergoed worden vanuit de
basisverzekering van Zorgverzekeraar De Friesland. Dit is een
belangrijk verschil met het
ziekenhuis: als u de specialist in
het ziekenhuis bezoekt, valt dit
namelijk wél onder het eigen
risico. Onderzoeken die naar
aanleiding van het consult in de
Regiopoli worden uitgevoerd (bij-
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voorbeeld een ECG, 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.
Afspraak afzeggen
Bij verhindering dient u altijd uw
afspraak 24 uur van te voren af
te zeggen. Anders zijn wij helaas
genoodzaakt een consult in
rekening te brengen. Dit wordt
niet door uw zorgverzekeraar
vergoed.
Waar vind ik de Regiopoli?
De Regiopoli is gehuisvest in
Anderhalvelijnscentrum Sûnenz.
Het adres is:
Sûnenz
Burg. Wuiteweg 140B
9203 KP Drachten
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u
contact opnemen met uw eigen
huisarts of met de Regiopoli.
Meer informatie over de
Regiopoli kunt u vinden op
www.sunenz.nl/Regiopoli.

