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Bijlage 4 Voorbeeldbrief uitnodiging huisbezoek 

Aan: <naam patiënt> 
<Adres> 
<Postcode> 
<Plaats> 
 

Betreft: Afspraak huisbezoek 
 
Geachte heer, mevrouw, 

Vanuit onze huisartsenpraktijk willen wij graag weten hoe het met onze patiënten gaat, zeker als 

mensen een dagje ouder worden. Wij willen mensen van XX jaar en ouder, die zelfstandig wonen, 

helpen om zo gezond en actief mogelijk ouder te worden. Daarom bieden wij u een huisbezoek door 

onze praktijkondersteuner aan.  

Huisbezoek 

Tijdens het huisbezoek zal de praktijkondersteuner aan de hand van een vragenlijst verschillende 

zaken met u bespreken, zoals uw gezondheid, medicijngebruik, eetgewoonten en hoe actief en mobiel 

u bent. Ook wordt gevraagd of u wel eens dingen vergeet en of u zich wel eens eenzaam voelt. 

Tijdens het bezoek kan de praktijkondersteuner u adviezen geven, bijvoorbeeld over hulpmiddelen die 

zelfstandig wonen makkelijker maken. Het bezoek duurt ongeveer XX minuten. 

De uitkomsten van het bezoek bespreekt de praktijkondersteuner met de huisarts. Zij bepalen of 

vervolgstappen gewenst zijn. Dit wordt met u besproken en samen maken we, indien nodig, een plan 

van aanpak. 

Afspraak maken 

Wilt u op onze uitnodiging voor een huisbezoek ingaan? Wilt u dan een afspraak inplannen met onze 

praktijkondersteuner, <naam>. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de praktijk of 

langskomen. 

Medicatie 

Een van de onderwerpen die aan de orde komen tijdens dit gesprek is uw medicatie. Wij willen u 

vragen om als u medicijnen gebruikt, deze klaar te leggen. Het gaat om medicijnen die zijn 

voorgeschreven door uw huisarts, specialist of andere, medicijnen die u bij de drogist, apotheek of 

supermarkt heeft gekocht of medicijnen die u niet meer slikt maar toch nog in huis hebt. U kunt 

natuurlijk ook een medicijnlijst klaarleggen wanneer u die heeft. 

Vragen  

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u zich wenden tot onze praktijkondersteuner. 

Uiteraard is uw huisarts ook graag bereid toelichting te geven. 

Met vriendelijke groet, 


