
Wat is het
Wanneer de huisarts op het punt staat om een 
patiënt door te verwijzen, kan hij eerst de medisch 
specialist of kaderhuisarts consulteren waardoor de 
patiënt een onnodige gang naar het ziekenhuis 
bespaard blijft. Het consulteren van de specialist 
kan digitaal (via e-consult) of fysiek (de specialist 
komt naar de huisarts toe). De huisarts blijft 
hoofdbehandelaar en zowel huisarts als specialist 
ontvangen een vergoeding.

Aanpak regio Rotterdam
Het succes in de regio is te danken aan de intensieve samenwerking 
tussen alle betrokken partijen en het brede draagvlak in de regio. De 
keuze om met elkaar een ‘regionale infrastructuur’ te ontwikkelen, in 
plaats van één blauwdruk voor allemaal, is essentieel. Deze aanpak 
geeft ruimte om het meekijkconsult op verschillende manieren vorm 
te geven, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de 
organisatie. Zo wordt recht gedaan aan de eigenheid en diversiteit 
van alle betrokken organisaties. Daar komt bij dat de aanpak een 
stevige samenwerkingsbasis heeft opgeleverd, die ook goed van pas 
komt bij het aanpakken van andere vraagstukken. 

Resultaten
Op basis van triple aim

67% van de patiënten is behandeld 
door de huisarts en niet doorverwezen 
naar een medisch specialist. Hierdoor 

zijn de kosten per patiënt gedaald.

Is toegenomen in de huisartspraktijk 
door de consultatiefunctie en de 

gerichte advisering tussen huisarts 
en medisch specialist.

Positief beoordeeld

Voordelen
� Voorkomt onnodige verwijzingen naar de medisch    
 specialistische zorg.
� Belast het eigen risico van de patiënt niet.
� Verbetert de kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk.
� Verhoogt de kennis en deskundigheid van de       
 huisarts.
� Versterkt de samenwerking tussen huisartsen en    
 medisch specialisten.

Deelnemers
� Het meekijkconsult is een gezamenlijk initiatief van de huisartsen  
 van de Regiotafel Zuidwest, Huisartsenpraktijk Janson, Gezond   
 op Zuid, ZonBoog, Cohaesie, Zilveren Kruis, IZER en ZorgImpuls. 
� Al een derde van alle huisartsenpraktijken in Rotterdam e.o. 
 werkt mee. 
� Alle ziekenhuizen en een aantal zelfstandige behandelcentra in   
 de regio zijn aangesloten.

Matine van Schie
senior adviseur ZorgImpuls
“Het mooie van dit initiatief is dat het huisartsen is gelukt om afspraken 
te maken met allerlei specialisten voor de inrichting van de 
meekijkconsultatie. Daarmee is een betere samenwerkingsstructuur 
ontstaan tussen de huisartsenorganisaties onderling, maar ook met de 
regionale ziekenhuizen. Een samenwerking die bijdraagt aan verhoging 
van kennis, vermindering van kosten en goede zorg dicht bij huis, ofwel 
de juiste zorg op de juiste plaats.”

Thema: de juiste zorg op de juiste plek
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