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INFOKAART 

Meedenkconsult Medisch Specialisten 

Organisatie - Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis 

- Spijkenisse Medisch Centrum (start later) 

- Ikazia Ziekenhuis 

- Maasstad Ziekenhuis 

- Franciscus Gasthuis en Vlietland 

Onderdeel Consultatie 

Type Regulier 

Beschrijving Huisartsen hebben de mogelijkheid om vanuit hun eigen praktijk een medisch 

specialist digitaal te raadplegen inzake de behandeling van hun patiënt. Voor 

een overzicht van alle actueel te consulteren ziekenhuizen en vakgroepen, zie 

Meedenkconsult | Cohaesie.  

Criteria Inclusie 

- Er is geen noodzaak van directe beantwoording van de consultvraag.  

- Alleen huisartsen mogen gebruik maken van het meedenkconsult. 

 

Exclusie 

- Voor patiënten geïncludeerd in een chronische keten (Diabetes type II, 

CVRM, astma/COPD, ouderenzorg) kan geen afzonderlijk digitaal 

meedenkconsult worden gedeclareerd, dat gerelateerd is aan de 

chronische ziekte. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de 

consultatie binnen de ketenzorg.  

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

Consulteren via VIPLive:  

- Klik op acties, daarna op start consultatie > kies specialisme > kies 

ziekenhuis 

- NB. Bij het invullen van de Consultatievraag in VIPLive, let op dat u 

bovenaan bij ‘Zorgstraat’ kiest voor ‘Consultatie’. Indien deze optie niet 

beschikbaar is, dan is er geen mogelijkheid voor het doen van een 

meedenkconsult maar betreft het een reguliere consultatie.  

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

- De huisarts vraagt expliciet toestemming aan de patiënt om de medische 

gegevens van de patiënt te mogen delen in het kader van een 

meedenkconsult en noteert dit in dossier. 

- Maak afspraken met de patiënt over terugkoppeling van het advies en 

eventuele opvolging hiervan. 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invullen in VIPLive:  

- Het is van belang om een duidelijke vraag te formuleren richting de 

zorgverlener die u consulteert. U kunt eventueel ook nog een bijlage 

meesturen met de consultatie. Tot slot heeft u de mogelijkheid om 

medische gegevens mee te sturen. U kunt inzien welke episodes, 

medicatie en uitslagen worden meegestuurd. Door op een regel te klikken 

wordt deze uitgeklapt en verdere informatie weergeven. U kunt kiezen 

tussen alles wat getoond wordt meesturen OF géén enkele uitslag, 

episode en medicatie meesturen.  

- Het is mogelijk om een consultatie automatisch terug te koppelen naar uw 

eigen HIS. Zie Handleiding Consultatie-starten-vanuit-de-huisartspraktijk 

 

 

https://www.cohaesie.nl/e-health/meedenkconsult/
https://support.viplive.nl/hc/nl/articles/4410679808273-Consultatie-starten-vanuit-de-huisartspraktijk
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Algemeen: 

- De huisarts blijft hoofdbehandelaar en de medisch specialist wordt 

geconsulteerd voor zijn of haar expertise.  

- Aan een meekijk- of meedenkconsult zijn geen verplichtingen verbonden. 

Het is een advies van de specialist waarna het aan de huisarts is om dit 

advies wel of niet te volgen. De huisarts is niet verplicht om na een 

meedenkconsult naar dit geconsulteerde ziekenhuis te verwijzen. 

- De ziekenhuizen streven naar het beantwoorden van het meedenkconsult 

binnen 48 uur tijdens werkdagen.  

Bekostiging Alle aangesloten huisartsen en specialisten ontvangen na afronding van een 

meedenkconsult vanuit Cohaesie een vergoeding.  

Huisartsen ontvangen een vergoeding van €40 per afgerond meedenkconsult.  

De medisch specialist ontvangt €35. Een consult is afgerond als de specialist 

het consult heeft afgesloten.  Uitbetaling hiervan vindt na elk kwartaal plaats. 

 


