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Patiënten informatie ketenpoli Astma & COPD/Diabetes Mellitus/Hart- en Vaatziekten. 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
U bent in de huisartsenpraktijk onder behandeling voor astma of COPD, diabetes mellitus 
(DM) of hart- en vaatziekten (HVZ). Uw huisarts of praktijkondersteuner heeft u 
doorverwezen voor een consult met de specialist (longarts, internist of cardioloog) in het 
Universitair Medisch centrum van Maastricht (MUMC, voormalig AZM). De consulten vinden 
plaats op de brugpoli van MUMC. 
 
Ketenpoli 
De huisartsenpraktijk zorgt ervoor dat de specialist over benodigde gegevens beschikt. De 
specialist verricht lichamelijk onderzoek en zal mogelijk aanvullende diagnostiek aanvragen, 
zoals bijvoorbeeld een longfoto. Op basis van de verzamelde gegevens zal de specialist een 
advies opstellen voor de huisartsenpraktijk. Uw huisarts en praktijkondersteuner zullen 
vervolgens de adviezen van de specialist met u bespreken en de behandeling verder 
voortzetten. 
 
Kosten 
Het consult met de specialist is onderdeel van ketenzorg. De kosten van deze zorg gaan 
daarom niet van uw eigen risico af. 
Let op: eventuele aanvullende diagnostiek, aangevraagd door de specialist (zoals 
laboratoriumonderzoek of een longfoto), komt wel ten laste van uw eigen risico. 
 
Medicatie 
Indien u medicatie (bijv. pompjes of tabletten) gebruikt voor uw aandoening wilt u deze dan 
meenemen naar de ketenpoli? Ook vragen wij u een recent medicatie overzicht mee te 
nemen. Bespreek met uw huisarts of praktijkondersteuner welke medicatie u wel/niet mag 
gebruiken voorafgaande aan het ketenpoli bezoek.   
 
Duur 
Het bezoek aan de ketenpoli astma/COPD kan ongeveer 2 á 3 uur in beslag nemen. De 
tijdsduur is mede afhankelijk van het aanvullende onderzoek dat eventueel plaatsvindt. Het 
bezoek aan de overige ketenpoli’s duurt ongeveer 45 minuten. 
 
Locatie 
De consulten vinden plaats op de brugpoli van het MUMC. Onderaan deze brief vindt u een 
routebeschrijving. U wordt op het onderstaande tijdstip verwacht op de brugpoli. 
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Afspraak ketenpoli *astma/COPD/DM/HVZ: _____________________/ om __________ 
uur 
 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Locatie: Brugpoli  

   
Bij verhindering gelieve contact op te nemen met: 
- Overleg met de assistente van uw praktijk voor het wijzigen van de afspraak voor 
astma/COPD/HVZ 
- 043- 3875669 voor het wijzigen van de afspraak voor DM2 
 

 
 

Routebeschrijving brugpoli MUMC 
 

Deze poli kunt u vinden door route 3 binnen het MUMC te volgen. 
 
 

 
 
 

Brugpoli MUMC  
(letterlijk op de brug vanaf de parkeergarage)  

 
Komt u vanuit de parkeergarage dan gaat u via de loopbrug naar het MUMC en halverwege 
de loopbrug gaat u links de gang in.  

 
Komt u vanaf de hoofdingang van het MUMC dan gaat u in de centrale hal richting 
parkeergarage waar u op de brug naar rechts gaat.  


