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Voorwoord  

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de meekijkconsult methoden. Hierbij worden zowel de 

voor als nadelen van de diverse methoden beschreven. In diverse regio’s in het land zijn afgelopen jaren 

meerdere initiatieven geweest op het gebied van het meekijkconsult, een aantal resultaten van deze 

projecten worden beschreven. Daarnaast zullen de knelpunten en succesfactoren van implementatie 

worden belicht.  
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Doelstelling: Triple aim 

Het meekijkconsult past bij de transitie in de zorg waarbij minder complexe zorg steeds meer in de wijk 

wordt georganiseerd, hierbij verschuift de zorg waar mogelijk naar de eerste lijn. Het meekijkconsult is 

onderdeel van de juiste zorg op de juiste plek. Bij het meekijkconsult werken eerste en tweede lijn samen 

om kwalitatief hoogstaande zorg dichtbij de burger te leveren tegen lagere kosten.  

 

Het doel is deze kwalitatief hoogstaande zorg leveren tegen lagere kosten. De expertise van de medisch 

specialist voorkomt onnodige verwijzingen en zorgt voor gerichter doorverwijzen wanneer dit nodig blijkt. 

Het grote verschil is dat de huisarts de hoofdbehandelaar blijft en de patiënt niet naar het ziekenhuis 

hoeft voor een consult. Dit heeft ook als gevolg dat de patiënt geen eigen risico hoeft te betalen voor dit 

consult. Doordat een groot gedeelte van de patiënten die op dit moment wordt verwezen naar de 

tweede lijn in de eerste lijn kan blijven, wordt de druk op de ziekenhuiscapaciteit verlaagd.  

 

Met het meekijkconsult wordt er gewerkt aan de drie doelen van het “Triple aim model”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit “Triple aim model” wordt door Berwick en collega’s van het Institute for Health Improvement (IHI) 

geïntroduceerd in 2008 1. In opdracht van zorgverzekeraars VGZ en CZ heeft de vakgroep Health Services 

Research van Maastricht University en IQ healthcare, onderdeel van het Radboudumc het “Triple aim 

model” vertaald naar de Nederlandse situatie.  
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Verbeteren ervaren kwaliteit van zorg 

 

 

 

 

 

 

De kwaliteit van de zorg wordt steeds meer gemeten aan de hand van de ervaringen van de patiënten. 

Criteria zijn hierbij of de zorg voldoende toegankelijk is, of de zorg dichtbij huis geleverd wordt en hoe de 

patiënt het behandeltraject heeft ervaren. Door het meekijkconsult ervaart de patiënt betere kwaliteit 

van zorg in een vertrouwde omgeving en dichtbij huis. Het kennisniveau van de huisartsen neemt toe en 

het zorgt voor een verbeterde samenwerking met de tweede lijn.  

 

 

 

Verbeteren van de gezondheid van de populatie 

 

 

 

      

 

 

Voor de gezondheidswinst van de populatie is het belangrijk dat de zorg efficiënter wordt ingericht en dat 

zorg steeds meer op maat wordt gemaakt. Het meekijkconsult zorgt ervoor dat onnodige verwijzingen 

worden voorkomen en dat verwijzingen (wanneer nodig) efficiënter zijn. De diagnosekwaliteit en 

eventuele verwijsvraag neemt toe door het meekijken van een medisch specialist. 

 

 

 

Verlagen van de zorgkosten 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de toenemende zorgkosten moet deze gezondheidswinst en kwaliteitsverbetering worden 

gedaan tegen lagere kosten. De zorgkosten gaan omlaag door het meekijkconsult in te voeren omdat 

patiënten niet onnodig in de tweede lijn terecht komen, maar in de eerste lijn blijven.  
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Overzicht landelijke initiatieven 

“In Nederland werken we allemaal aan het succesvol verminderen van de 
toenemende druk op de zorg” 
 

 

In totaal zijn er 782 praktijken die gebruik maken van de prestatiecode meekijkconsult.  
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Voordelen 

In de afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan met meekijkconsulten in diverse regio’s in Nederland. 

Deze projecten laten goede resultaten zien, zo zijn de kosten gedaald, neemt de kennis van de huisartsen 

toe en zijn patiënten erg tevreden. Zowel voor de patiënt, de specialist, de huisarts en de zorgverzekeraar 

zitten er voordelen aan het meekijkconsult.   

 

De patiënt:  

• Zorg dichtbij huis, geen vervoer nodig naar het ziekenhuis 

• Minder lange wachttijden 

• Vertrouwde omgeving bij eigen huisarts 

• Geen eigen risico kosten 

• Onnodige verwijzing wordt voorkomen 

• Verwijzing gerichter wanneer deze toch nodig blijkt 

• Betere kwaliteit diagnose of verwijsvraag 

 

De huisarts:  
• Kennis neemt toe  

• Kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk neemt toe 

• Onnodige verwijzingen worden voorkomen (besparing kosten en tijd) 

• Verwijzingen gerichter wanneer deze toch nodig blijkt 

• Betere samenwerking met tweede lijn 

 

De specialist:  
• Verwijzingen zijn efficiënter 

• In het ziekenhuis meer tijd voor de complexe patiënten (lagere werkdruk) 

• Minder ad hoc telefoontjes van de huisartsen 

• Nog beter inzicht in patiëntencategorie 

• Betere samenwerking met eerste lijn 

 

De zorgverzekeraar:  
• Patiënten krijgen juiste zorg op de juiste plek 

• Patiënten komen niet onnodig in de tweede lijn terecht  

• Afname kosten  

• Betere samenwerking eerste en tweede lijn 

• Betere kwaliteit diagnose of verwijsvraag 
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Methoden 

Er zijn vier consultvormen te onderscheiden: fysiek, digitaal, beeldbellen en telefonisch. Welke vorm de 

voorkeur heeft hangt af van wat het beste aansluit bij de manier van werken van de organisaties. In 

eerste instantie ging het bij het meekijkconsult vooral om fysieke consulten, maar de digitale variant 

maakt de laatste jaren zijn opmars. Door de coronacrisis lijken het beeldbellen, het telefonische consult 

en het digitale consult een groot gedeelte van de fysieke consulten nog sneller te vervangen. De huisarts 

blijft bij elke vorm van het meekijkconsult de hoofdbehandelaar.  

 

Fysieke consulten 

Het fysieke meekijkconsult vindt (in de meeste gevallen) plaats in de 

huisartsenpraktijk. De medisch specialist komt meekijken met de huisarts, vaak in 

de vorm van vaste spreekuren (bijvoorbeeld eens in de maand). Hierdoor leren de 

medisch specialist en de huisarts van elkaar en ze leren elkaar beter kennen. Een 

andere vorm van het fysieke meekijkconsult is het eenmalige consult bij de 

specialist in het ziekenhuis zonder dat er een DBC geopend wordt, de huisarts is 

hierbij niet aanwezig. Wanneer we verderop in dit rapport spreken over het 

fysieke meekijkconsult gaat het om de eerste vorm waarbij de medisch specialist 

naar de huisartsenpraktijk komt. 

 

Telefonische consulten 

De medisch specialist is middels een telefoonverbinding aanwezig bij het consult. 

De patiënt kan de medisch specialist zelf vragen stellen en de medisch specialist 

kan ook zijn/haar vragen aan de patiënt stellen. Er zijn geen extra middelen nodig, 

een telefoon en een spreekkamer zijn voldoende. Een andere mogelijkheid is dat 

het telefonische consult plaatsvindt zonder dat de patiënt aanwezig is. Hierbij gaat 

het om een advies gesprek tussen huisarts en medisch specialist, dit is een vorm 

die al lange tijd bestaat. Vaak is men vanuit de huisartsenpraktijk terughoudend, 

omdat er onvoldoende afspraken gemaakt zijn over het telefonisch consulteren 

van specialisten. 

 

Beeldbel consulten 

Bij het beeldbel consult is de medisch specialist aanwezig via het scherm. De patiënt 

kan op deze manier de medisch specialist zelf vragen stellen en andersom. Het 

voordeel van beeldbellen is dat de medisch specialist de patiënt kan zien, eventuele 

zichtbare klachten kan bekijken en de non-verbale communicatie van de patiënt ook 

waarneemt. In het verleden was beeldbellen lastig te implementeren omdat men zich 

niet voldoende bekwaam voelde om hiermee te werken en het lastig in te regelen 

was. Inmiddels is, mede door corona, bijna elke huisarts en medisch specialist het 

gewend om te beeldbellen, niet alleen met collega’s maar ook met patiënten in de vorm van e-consulten. 

De drempel om deze vorm van consulten te implementeren is de afgelopen maanden dan ook 



Meekijkconsult 

  

Meekijkconsult – Landelijke inventarisatie 

Margot Seip en Maaike Rijpma | Proscoop Versiedatum: 7-9-2020 Pagina 7 van 20 

 

afgenomen. Een andere mogelijkheid is dat het beeldbel consult plaatsvindt zonder dat de patiënt 

aanwezig is. 

 

Digitale consulten 

Dit is de nieuwste methode van meekijkconsulten. Het voordeel van het digitale 

consult is dat het gemakkelijk toegepast kan worden in iedere huisartspraktijk en 

voor elk specialisme. Het kan gemakkelijk op een tijd worden opgepakt die voor 

de arts goed uitkomt. De huisarts legt zijn casus inclusief alle informatie voor aan 

de medisch specialist, deze beantwoord digitaal zijn/haar vraag. De patiënt is in 

deze vorm niet aanwezig bij het overleg. 

 

Hoewel er voordelen zijn die voor elke vorm gelden zoals geen eigen risico voor de patiënt, geen vervoer 

naar het ziekenhuis en betere samenwerking tussen de organisaties van de eerste en tweede lijn, zijn er 

ook voordelen die alleen gelden voor bepaalde vormen (Tabel 1). 

  

Tabel 1: voordelen per consultvorm 

Voordelen Fysiek Digitaal Beeldbellen Telefonisch 

De Specialist: 

Kan vragen direct aan patiënt stellen  X  (X) (X) 

Kan zelf fysiek onderzoek uitvoeren X    

Kan de non-verbale communicatie van de patiënt 

waarnemen 

X  (X)  

Hoeft niet te reizen  X X X 

Kan vragen beantwoorden op een zelf gekozen 

moment tussen de werkzaamheden door 

 X   

De Huisarts:  

Kan direct na het zien van de patiënt zijn vraag 

voorleggen aan de specialist 

 X   

Kan meekijken bij het onderzoek van de specialist X    

Kan de casus direct verder toelichten in het geval 

van aanvullende vragen van de specialist 

X  X X 

Weet wanneer hij/zij advies kan verwachten van de 

specialist  

X  X X 

De Patiënt:  

Kan zelf vragen stellen aan de specialist X  (X) (X) 

Krijgt direct advies van een medisch specialist X  (X) (X) 

Organisatorisch 

Geen kosten digitaal systeem X   X 

Geen (extra) locatie nodig  X X X 

Gemakkelijke verslaglegging  X   

Niet hoeven in te regelen nieuw digitaal systeem X   X 

Gemakkelijk in te regelen voor meerdere specialisme  X X X 

( ) afhankelijk van de gekozen vorm, met of zonder aanwezigheid van patiënt 
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Conclusie voordelen per consultvorm 

In Tabel 1 is te zien dat voor elke consultvorm meerdere voordelen te benoemen zijn. Hoewel het fysieke 

meekijkconsult misschien wel de meeste voordelen oplevert, zijn er een aantal punten die zwaar wegen 

waardoor deze consultvorm vaak niet meer de preferente keuze is . Zo moet de specialist reizen en is 

deze vorm moeilijk in te regelen voor meerdere specialisme in meerdere huisartspraktijken. Het digitale 

meekijkconsult lijkt de minste voordelen te hebben, maar wel een aantal cruciale zoals het beantwoorden 

van de vragen op een tijdstip dat goed uit komt, de huisarts die direct zijn vraag kan voorleggen aan de 

specialist en niet eerst een afspraak hoeft te plannen en de gemakkelijke verslaglegging. Het beeldbel 

consult en het telefonische consult hebben vergelijkbare voordelen, de belangrijkste hiervan is dat de 

casus direct verder toegelicht kan worden. De conclusie is dat de voorkeur uitgaat naar het 

beeldbelconsult, telefonisch consult en het digitale consult, vanwege de beperkingen van het fysieke 

meekijkconsult. Het digitale meekijkconsult is nog volop in ontwikkeling en is met het oog op de toekomst 

mogelijk de beste keuze. Welke vorm uiteindelijk het best aansluit bij de manier van werken van de 

huisartsen en medisch specialisten verschilt per organisatie.  

 

Aanbieders beeldbel consulten 

Sinds de coronacrisis is het aantal aanbieders voor beeldbelconsulten enorm toegenomen. Het 

gebruiksgemak is toegenomen en het is steeds beter beveiligd. Het is gemakkelijk toegankelijk voor 

professionals en ook voor patiënten. Doordat je elkaar ziet, voelt het persoonlijker dan via de telefoon en 

kan men ook de non-verbale communicatie waarnemen. In bijlage 1 staat een overzicht van aanbieders 

voor beeldbellen.  

 

Digitale consulten 

Ook voor digitale consulten zijn er steeds meer mogelijkheden. Het grote voordeel is dat afstemming van 

een gezamenlijk tijdstip niet nodig is. Daarnaast is er op deze manier ook de mogelijkheid om 

bijvoorbeeld afbeeldingen mee te sturen en is de verslaglegging direct geregeld. De twee bekendste en 

meest gebruikte zijn ZorgDomein en VIPlive, deze programma’s worden verder doorontwikkeld zodat het 

gebruiksgemak toeneemt. Prisma is een relatief nieuwe app die veel potentie heeft, maar ook nog moet 

worden doorontwikkeld. In bijlage 2 worden deze drie mogelijkheden verder uitgelicht.  
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Voorbeelden uit het land 

Overal in het land speelt het thema meekijkconsulten vanwege de beweging de juiste zorg op de juiste 

plek. Hieronder lichten we drie initiatieven toe van projecten die goede resultaten hebben behaald.  

 

Rotterdam en omgeving 2 

Het meekijkconsult in Rotterdam en omgeving is een initiatief van de huisartsen van de Regiotafel 

Zuidwest, Huisartsenpraktijk Jansen, Gezond op Zuid, ZonBoog, Cohaesie, Zilveren Kruis, IZER en 

ZorgImpuls en is gestart in 2017. Een derde van alle huisartsenpraktijken in de regio werkt mee, alle 

ziekenhuizen en ook een aantal zelfstandige behandelcentra in de regio zijn aangesloten. De 

deelnemende organisaties konden zelf bepalen welke van de vier consultvormen het beste aansloot bij 

de praktijkvoering van de organisatie. 

 

Het resultaat van dit project bestaat uit meerdere onderdelen. De ervaren gezondheid door de patiënt 

wordt positief beoordeeld. De kwaliteit van zorg is toegenomen in de huisartsenpraktijk door de 

consultatiefunctie en de gerichte advisering tussen huisarts en medisch specialist. Zorgkosten nemen af 

doordat 67% van de patiënten onder behandeling van de huisarts is gebleven en niet is doorverwezen 

naar de specialist. Er is een betere samenwerkingsstructuur ontstaan tussen de huisartsenorganisaties 

onderling en ook met de regionale ziekenhuizen door gezamenlijk afspraken te maken met allerlei 

specialisten voor de inrichting van de meekijkconsultatie. De samenwerking draagt bij aan het verhogen 

van kennis, vermindering van de kosten en goede zorg dicht bij huis, ofwel de juiste zorg op de juiste 

plaats.  

 

 

“Vele organisaties in de omgeving van Rotterdam hebben zich aangesloten bij dit 
meekijkconsult project. Het resultaat is positief voor alle drie de doelen van ‘Triple 
Aim’. Onder andere vanwege het feit dat 67% van de patiënten onder behandeling 
van de huisarts is gebleven.” 
 

 

Dermatologie in een huisartsenpraktijk in Noord-Oost Groningen 3 

De vakgroep dermatologie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft sinds 2015 in samenwerking 

met huisartsenpraktijk Overdiep in Appingedam maandelijks een anderhalvelijnszorg-spreekuur op locatie 

Appingedam en in Oude Pekela. De criteria voor de patiënten die ingebracht worden voor het 

gezamenlijke spreekuur door de huisarts zijn: onzekere diagnoses, met name met betrekking tot suspecte 

vlekvormige afwijkingen in de zin van naevi, benigne en maligne tumoren, en therapieproblemen bij 

reeds gestelde diagnoses. De documentatie van de consulten werd verricht door de huisarts. De 

consulten worden bekostigd via het ‘Meekijkconsult’. De stichting Eerstelijns Zorg Appingedam huurt de 

specialist in loondienst in tegen hetzelfde uurtarief als in het ziekenhuis. Dit consult gaat niet ten koste 

van het eigen risico van de patiënt.  
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De data van de consulten uit de jaren 2016 tot en met 2018 zijn verzameld en geven de volgende 

resultaten. Er werden in deze periode 30 spreekuren verricht met in totaal 512 patiënten. Van de 

gestelde diagnoses betrof 15% maligne dermatosen, 12% premaligne dermatosen, 12% benigne tumoren 

en 8% naevi. Van de overige dermatosen was de eczeemgroep met 16% de meest voorkomende. 

Uiteindelijk werd 80% van de diagnoses in de eerste lijn behandeld en 16% werd naar de tweede lijn 

verwezen. Onnodige verwijzingen en het ‘dichtslibben’ van het medisch specialistisch spreekuur met 

laagcomplexe problemen werden zo op grote schaal voorkomen.  

 

 

“De vakgroep dermatologie van het Ommelander ziekenhuis houdt maandelijks 
een anderhalvelijnszorg-spreekuur. Het resultaat van de consulten in 2016-2018 
was dat 80% van de patiënten in de eerste lijn bleef.” 
 

 

Digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist 4 

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is samen met het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar 

Menzis in 2018 gestart met een pilotproject Digitale Consultatie. Inmiddels is het voor aangesloten 

huisartsen mogelijk om elf specialismen digitaal te consulteren en dit aantal zal nog verder groeien. In de 

pilotperiode (mei 2018 – februari 2019) zijn in totaal 253 consultatievragen gesteld vanuit 66 

huisartsenpraktijken. Analyse laat zien dat in 85% van de consulten geen verwijzing voor hetzelfde 

specialisme plaatsvond binnen maximaal 31 dagen. Er wordt gewerkt met het VIPlive systeem van 

softwareleverancier Topicus, een voordeel is dat de digitale consultatie terecht komt in zowel het 

systeem van het ziekenhuis als in dat van de huisarts. Wanneer er toch een gerichte verwijzing volgt, 

weet het ziekenhuis dat er al eerder geconsulteerd is.  

Vanwege het succes en de coronacrisis is digitale consultatie in april 2020 in de regio Hoogeveen-Emmen-

Stadskanaal versneld ingevoerd. De huisartsen uit deze regio kunnen de medisch specialisten van Treant 

Zorggroep consulteren. Zilveren kruis is bij de ontwikkeling in deze regio nauw betrokken 
 

 

“Digitale Consultatie is na een pilotperiode van een jaar vanwege het succes 
definitief ingevoerd. Analyse laat zien dat in 85% van de digitale consulten geen 
verwijzing voor hetzelfde specialisme volgt binnen maximaal 31 dagen” 
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Ervaringen 

Huisartsen en specialisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

“Voor ons is het meekijkconsult ook leerzaam. Wij zien de mensen in hun eigen 

omgeving, leren over hun ‘context’ en ondervinden aan den lijve hoe complex het werk 

van de huisarts is.” - Dermatoloog Jan Lier 5 

 

“Als de specialist ook vindt dat doorverwijzen of opereren niet nodig is, dan vergroot dat 

het vertrouwen in de huisarts.” - Huisarts Jan van Rooij 5 

 

“Patiënten voelen zich gehoord en wij krijgen antwoord op onze consultatievragen. 

Huisartsen en specialisten leren van elkaar. En mocht het toch tot een verwijzing naar een 

specialist komen, dan verbetert de kwaliteit van de verwijsvraag.” - Huisarts Toosje 

Valkenburg 6 

 

“Ik leer van het meekijkconsult met de reumatoloog. Ook in de rest van mijn contacten en 

consulten die ik met patiënten heb, gebruik ik die kennis en kunde die ik tijdens zo’n 

meekijkconsult leer. Het is een soort halve bijscholing.” - Huisarts Wouter van Werkum 7 

 

 

“Het meekijkconsult levert mij op: sneller advies naar de patiënt, zonder onnodig gereis 

naar het ziekenhuis en minder verwijzingen.” - Huisarts van ZonBoog 8  

 

 

 

 “Ik ben van de oude stempel en ken alle specialisten onderhand. Ik bel ze en stel mijn 

vraag. Maar zo kan dat in de toekomst niet meer. Deze digitale consultering is netter, het 

is een meer geformaliseerde vorm van samenwerken.” - Huisarts Paul Rademaker 9 

 

 

“Bij digitaal consulteren kan ik een vraag stellen aan een specialist op het moment dat het 

mij zelf uitkomt. Dit scheelt wachten aan de telefoon totdat ik de medisch specialist kan 

spreken. De specialist kan op zijn beurt de vraag beantwoorden wanneer hij hier tijd voor 

heeft. ” - Huisarts Emily Rozing 4 
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Succesfactoren en knelpunten  

Succesfactoren 
• Heldere afspraken over taakverdeling 

• Gezamenlijk doel nastreven 

• Een consultvorm dat aansluit bij de organisatie 

• Een passend financieringssysteem met duidelijke afspraken 

• Gebruik van één digitaal systeem in de regio (bijv. ZorgDomein of VIPlive) 

• Netwerk met korte lijnen  

• Betrokken zorgverleners 

• Verwijsprotocol voor selectie van de geschikte meekijkconsult patiënten 

 

 

Knelpunten 

• Onduidelijke rolverdeling 

• Onduidelijk verwijsprotocol 

• Onduidelijke financieringsafspraken  

• Gebruik van verschillende digitale systemen  

• Onvoldoende gegevensuitwisseling 

• Onvoldoende anticipatie op veranderingen in patiëntmix (zoals in verhouding meer complexe zorg 

in het ziekenhuis) 

• Inefficiënte planning van spreekuren 

• Niet gevulde meekijkconsultspreekuren 

• Hoge aantallen no shows bij fysieke meekijkconsulten 

• Ontbreken van fysieke ruimte voor de fysieke meekijkconsulten 
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Aanbevelingen 

Proces  
De ervaring van de landelijke initiatieven leert dat er niet één specifieke consultvorm de voorkeur heeft. 

Er moet vooral worden gekeken welke vorm het beste aansluit bij de organisaties die gaan samenwerken, 

eventueel kan er ook gekozen worden voor een diversiteit aan consultvormen. Daarnaast is het van 

belang te anticiperen op de eventuele voorkeuren van de verschillende specialismen wat betreft 

consultvormen.  

Wanneer gekozen wordt voor een consultvorm waarbij een digitaal platvorm gebruikt wordt, bevordert 

het de samenwerking als alle partijen in de regio gebruik maken van eenzelfde systeem. Dit systeem moet 

gebruiksvriendelijk zijn en gemakkelijk in te richten. Uiteindelijk gaat het om een procesverbetering en 

niet om het creëren van extra werk.  

Een helder verwijsprotocol is nodig om onnodige consultaanvragen te voorkomen, wanneer het vooraf al 

duidelijk is dat een patiënt doorverwezen moet worden naar de tweede lijn, zorgt het toevoegen van een 

meekijkconsult voor vertraging en verhoging van de kosten. Een helder verwijsprotocol zorgt ervoor dat 

de juiste patiënten op de juiste plek zorg ontvangen en dat het proces efficiënter wordt ingericht zodat 

het de maximale voordelen oplevert.  

 

Financiering  
De zorgfinanciering moet ondersteunend werken aan de uitvoering die gezamenlijk is bepaald. Vooraf 

moeten er financiële afspraken gemaakt worden, zodat helder is welke vergoeding er tegenover welke 

werkzaamheden staat. Ook moet worden bepaald via welke route deze betalingen lopen.  

Wanneer het meekijkconsult succesvol is geïmplementeerd, zullen de resultaten op diverse plekken 

merkbaar zijn. Zo is de verwachting dat de case mix van het ziekenhuis zal veranderen, de minder 

complexe zorgvragen zullen afnemen en er zullen in verhouding meer complexere casussen zijn. 

Anticiperen op deze komende veranderingen is van belang om te zorgen dat de financiën geen 

belemmering vormen voor implementatie van het meekijkconsult.  

 
Samenwerking  
Het uitgangspunt omtrent het meekijkconsult is dat de huisarts in alle consultvormen altijd de 

regiehouder is. Daarnaast is het van belang dat er afspraken gemaakt worden over de verdeling van 

rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokken zorgverleners.  Zo moet 

bijvoorbeeld helder zijn wie de verslaglegging doet en wie er verantwoordelijk is voor de 

vervolgbehandeling van de patiënt.  

 

 

“Uiteindelijk zorgen we gezamenlijk dat het meekijkconsult bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de juiste zorg op de juiste plek. En dat betekent concreet: dat de 
patiënt zo veel mogelijk kwalitatief goede zorg dichtbij huis ontvangt. ” 
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Bijlage 1: Beeldbel aanbieders* 

Tabel 2: Aanbieders beeldbellen10 

Productnaam Leverancier Voldoet 

aan 

NEN7510 

normering 

Voldoet 

aan ISO-

normering 

Kan web-

based 

worden 

gebruikt 

(zonder 

installatie) 

Betaling  

Beeldzorg CareScreen BV X X X Per aansluiting 

De Digitale Spreekkamer Kinly X X X Vast bedrag 

WeSeeDo WeSeeDo BV X X X Per aansluiting 

BeterDichtbij BeterDichtbij X X X Vast bedrag 

Digitale spreekkamers Zaurus X X X Vast bedrag 

FaceTalk Qconferencing X X X Per aansluiting 

Communicatieplatform Ozoverbindzorg X X X Vast bedrag 

Microsoft Teams Microsoft X X X Per aansluiting 

Karify Videobellen Karify X X X Per consult 

ClickDoc videoconsult  CompuGroup 

Medical 

X X X Per aansluiting 

cBoards & Caresharing 

MDO Beeldbellen 

Caresharing X X X Per aansluiting 

Beeldbellen Drimpy X X X Vast bedrag 

Video conferentie en 

Cloud Contact Center 

oplossingen 

Lifesize - 

Serenova 

X X X Vast bedrag 

GezondheidsmeterPGO+ 

/ beeldbellen 

Curavista bv X X X Per aansluiting 

Beeldbellen voor 

zorginstellingen 

BproCare – 

smart care 

solutions 

X X X Vast bedrag 

*Dit is een selectie van beeldbel aanbieders en geen volledige lijst. Kijk voor meer informatie op: 

https://www.zorgvannu.nl/oplossingen/beeldbellen-in-de-zorg 
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Bijlage 2: Digitale programma’s/apps 

VIPlive 11 
VIPlive is een communicatietool (vanuit Calculus Software), waarbinnen zorgpartijen veilig met elkaar 

kunnen communiceren. Om de administratie en communicatie binnen het consultatieproces te 

verbeteren is er een digitale consultatiemodule ontwikkeld binnen het webplatform VIPlive. Dit is een 

module waarmee huisartsen en specialisten veilig en gestructureerd informatie delen en communiceren 

op een manier die in hun agenda’s past. Ook kan de financiële afhandeling van het contract meteen 

worden geregeld. Op dit moment zijn er 12 regio’s die gebruik maken van de module. 

• Samenwerking met medisch specialist uit eigen regio 

• Gekoppeld aan HIS 

• Gemakkelijk declareren 

 

Zorgdomein 12  
Zorgdomein is een digitaal platform waarop zorgverleners zorg vragen, zorg aanbieden en op een snelle, 

veilige manier patiëntinformatie kunnen uitwisselen. Veel huisartsen zijn al aangesloten op ZorgDomein, 

ongeveer 92%. Het meekijkconsult is inmiddels volledig geïntegreerd in het bestaande ZorgDomein 

platform. Om te kunnen werken met ZorgDomein voor het meekijkconsult, wordt eerst het relevante 

zorgaanbod door het ziekenhuis ingericht in ZorgDomein. Dan kan de huisarts het meekijkconsult 

aanvragen op dezelfde wijze als een reguliere verwijzing.    

• Samenwerking met medisch specialist uit eigen regio 

• Gekoppeld aan HIS 

• Landelijke infrastructuur met groot bereik 

 

Prisma 13 

Prisma is een app en onderdeel van Siilo. Een huisarts kan via de app een casus voorleggen aan het team 

van medisch specialisten. Er zijn inmiddels 17 specialismen die bestaan uit complementaire teams van 

generalisten en subspecialisten die nauw samenwerken. Deze app is nog vol in ontwikkeling, zo willen ze 

bij Prisma een functie inbouwen die ervoor zorgt dat de vraag eerst regionaal uitgezet wordt en wanneer 

er niet (snel genoeg) geantwoord wordt, deze door het prisma team van medisch specialisten wordt 

beantwoord. Naar een passende vorm van financiering wordt samen met meerdere zorgverzekeraars 

gezocht. Sinds maart 2020 is er gestart met een abonnementsmodel in samenwerking met Menzis.  

 

• Contact met een groep medisch specialisten, meerdere adviezen 

• Snelle reacties vanwege het grote netwerk 

• Gemakkelijk toe te passen voor meerdere specialismen 
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Dit is een publicatie van Proscoop. 

Citeren uit dit rapport is toegestaan met bronvermelding.  
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