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UITLEG MEEKIJKCONSULT VOOR DE HUISARTS  
 
In de regio Rotterdam biedt de Regionale Huisartsen Coalitie (RHC) het  Meekijkconsult (MKC)  aan. In 

deze uitleg leest u wat het doel is van het MKC en hoe u zich kunt aanmelden. Allereerst lichten we toe 

wat de RHC voor u kan betekenen.  

 
Wat doet de RHC? 

De RHC is een regionaal samenwerkingsverband van én voor huisartsen in de regio Rotterdam. De 

RHC behartigt de belangen van met name huisartsen, Daarnaast is de RHC nauw betrokken bij 

regionale ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de huisartsenzorg. Als u meer informatie wilt over de 

RHC, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenorganisatie of zorggroep waarbij u bent 

aangesloten. Als u niet bent aangesloten bij een organisatie, neem dan contact op met IZER via 

info@izer.nl.  

 

Doel MKC 

Het MKC biedt u de gelegenheid een vraag aan een specialist te stellen zonder dat u de patiënt 

verwijst. Denk hierbij aan vragen over medicijngebruik of het aanvragen van aanvullend onderzoek. U 

blijft te allen tijde de hoofdbehandelaar en kunt het antwoord van de specialist meenemen in het 

vervolg van de behandeling. 

 

Het MKC is beschikbaar voor alle huisartsen in de regio Rotterdam. Huisartsen die zijn aangesloten bij 

Cohaesie, Gezond op Zuid, IZER of ZONBOOG kunnen bij de eigen organisatie aangeven als ze gebruik 

willen maken van het MKC. Huisartsen die niet zijn aangesloten bij één van de bovenstaande 

organisaties kunnen zich aanmelden via info@izer.nl. 

 

In deze instructie geven we uitleg over de werkwijze en de te volgen stappen voor deelname aan het 

MKC. Vanuit de zorgorganisatie waarbij u zich heeft aangemeld voor het MKC ontvangt u nog 

aanvullende informatie over de declaratie en uitbetaling van de consultaties.  

 

Digitale of fysieke meekijkconsulten 

Een consultatie kan digitaal of op locatie plaatsvinden. Bij de digitale consultatie stelt u een vraag 

vanuit uw HIS en kunt u tegelijkertijd patiëntgegevens, zoals een medicatieoverzicht en lab uitslagen, 

meesturen. Het antwoord van de specialist wordt dankzij edifact meteen in uw HIS ingelezen. Binnen 

twee tot vijf werkdagen zal de specialist uw vraag beantwoorden. Bij een consultatie op locatie houdt 

een specialist spreekuur in uw praktijk aan de hand van uw patiëntgegevens.  

 

Digitale meekijkconsultatie met VIPLive 

U kunt met het programma VIPLive een MKC aanvragen. Met behulp van een SSO-toepassing levert de 

patiëntenkaart direct toegang tot dit programma. U kunt in uw VIPLive-account eventuele meldingen 

aan en uitzetten met behulp van de handleiding van Calculus. 

 

Een Single Sing-On (SSO) koppeling zorgt ervoor dat gebruikers maar eenmaal hoeven in te loggen om toegang te 

krijgen tot meerdere systemen. In dit geval logt u in op uw HIS en hoeft u niet meer apart in te loggen in VIPLive. 
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Uitbetaling en analyse 

De zorgorganisatie of zorggroep waarbij u zich heeft aangemeld voor de deelname aan het MKC 

registreert en monitort de consultaties op datum, aangevraagd specialisme en houdt tegelijkertijd in de 

gaten of een aanvraag is afgerond. Als een consultatie niet is afgerond kan er geen uitbetaling 

plaatsvinden. Uw zorgorganisatie of zorggroep betaalt de afgeronde consultaties eenmaal per kwartaal 

uit.  

 

Vanwege uw deelname aan het MKC doet u mee aan het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor 

de monitoring vanuit de zorgorganisatie of zorggroep. We gebruiken de data om beter inzicht te 

krijgen in zaken als: welke specialisten worden het meest benaderd, welke het minst en is door het 

meekijkconsult een verwijzing voorkomen.  

  

Hoe gaat het nu verder na uw aanmelding? 

1. De zorgorganisatie of zorggroep waarbij u zich heeft aangemeld voor deelname aan het MKC 

zorgt ervoor dat u toegang krijgt tot het meekijkconsult in VIPLive en dat u alle aangesloten 

specialisten kunt raadplegen.   

2. Als u al een account heeft in VIPLive, kunt u direct gebruik maken van het MKC. Als u nog geen 

account heeft, ontvangt u op korte termijn uw accountgegevens. 

3. U ontvangt van de zorgorganisatie of zorggroep waarbij u bent aangesloten voor deelname aan 

het MKC informatie over het declaratieproces. 

4. U ontvangt van uw zorgorganisatie informatie over de wijze waarop de gegevens voor de 

monitoring worden verzameld. 

  

Deelnemende specialisten 

In VIPLive vindt u een overzicht van de deelnemende specialisten. Mocht u een specialist willen 

raadplegen die niet in de lijst voorkomt, meld dit dan bij uw zorggroep. Ook als een specialist niet tijdig 

reageert kunt u dit melden aan uw zorgorganisatie of zorggroep. Zij nemen dan contact op met de 

betreffende specialist. Op dit moment maken de volgende organisaties gebruik van het meekijkconsult 

via VIPLive: 

 

Eerste lijn Tweede lijn 

Cohaesie Franciscus Gasthuis & Vlietland 

Gezond op Zuid Ikazia 

IZER  Maasstad 

ZONBOOG IJsselland 

Zorggroep Capelle  

Zorggroep Krimpen 

Zorggroep Hoekse Waard 

 

 

Instructie digitaal MKC 

In de bijlage vindt u een handleiding over de werkwijze waarop u de specialist kunt consulteren middels 

VIPLive. U kunt ook de uitleg bekijken via de onderstaande link. (Let op. Er is geen geluid bij de uitleg) 

https://www.youtube.com/watch?v=VCqWav2fq3k&list=UUtlzz8xsMUTDSaXGAqo2IHA&index=3 

 

Heeft u vragen over het meekijkconsult? Neem dan contact op met uw zorgorganisatie of zorggroep of 

IZER, 010-7501500 / info@izer.nl.  

https://www.youtube.com/watch?v=VCqWav2fq3k&list=UUtlzz8xsMUTDSaXGAqo2IHA&index=3

