BRIEF VOOR HUISARTS/SPECIALIST

Beste heer/mevrouw,
Uw patiënt heeft informatie opgevraagd over een behandelprogramma en een
bariatrische operatie bij Vitalys, kliniek tegen overgewicht.
Wie zijn wij?
Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren
tegen hun overgewicht. Onze chirurgen opereren jaarlijks meer dan 1.300 patiënten
met een positief resultaat. Hiermee zijn we één van de grootste klinieken in
Nederland voor bariatrische chirurgie. De operatie bij Vitalys vindt altijd plaats in
combinatie met een langdurig en intensief begeleidingstraject waarin de patiënt
werkt aan een verandering van leefstijl. Vitalys heeft locaties in Hoogeveen, Velp en
Arnhem. De operaties worden uitgevoerd in topklinisch ziekenhuis Rijnstate.
We opereren niet iedereen. De criteria waaraan een patiënt moet voldoen om in
aanmerking te komen voor een operatieve ingreep zijn bij deze brief bijgevoegd.
Bovendien heeft de patiënt altijd een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.
Aanmelden
Bent u huisarts en voldoet uw patiënt volgens u aan de criteria, dan kunt u de patiënt
via ZorgDomein aanmelden bij Vitalys. Op ZorgDomein vindt u het aanbod van
Vitalys zowel onder Heelkunde/Obesitas als onder Interne geneeskunde/Obesitas.
Kies:
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Aanmelden nieuwe patiënt voor bariatrisch traject (leefstijlverandering en
maagverkleinende operatie).

Vitalys heeft twee locaties die ook in ZorgDomein zichtbaar zijn, namelijk Arnhem/Velp en
Hoogeveen. Het aanbod geldt voor beide locaties. De maagverkleinende operatie in het bariatrische
traject vindt altijd plaats in Rijnstate Arnhem.
Wij verzoeken u bij uw verwijzing alle relevante medische relevante informatie toe te voegen. Dit
geldt ook voor behandelverslagen van bijvoorbeeld de psycholoog of psychiater waarover u
mogelijk beschikt. Dan pas kunnen we het traject in gang zetten.
Bent u specialist? Dan kunt u een verwijsbrief sturen met daarin de medische gegevens,
voorgeschiedenis en de lengte en het gewicht van uw patiënt.
Wat is het vervolg
Zodra uw verwijzing binnen is, nemen wij contact op met de patiënt. Voldoet de patiënt aan de
belangrijkste criteria dan ontvangt de patiënt van ons een vragenlijst en diverse formulieren. Zodra
wij deze volledig ingevuld hebben terug gekregen, gaan wij de aanvraag bekijken en het traject in
gang zetten.
BELANGRIJK bij een verwijzing naar Vitalys

Vermeld bij de verwijzing altijd de lengte en het gewicht van de patiënt.

De patiënt hoeft na uw verwijzing niet zelf te bellen met het ZD-nummer. Wij moeten de
aanmelding eerst beoordelen en nemen zelf contact op met de patiënt.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we danken u voor uw medewerking.
Mocht u nog vragen hebben of onze informatiebrochure willen ontvangen neemt u dan contact met
ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-005 59 70, via e-mail info@vitalys.nl of via het
contactformulier op onze website www.vitalys.nl
Met vriendelijke groet,
Het team van het Vitalys, kliniek tegen overgewicht

