
Deelnemende 
specialismen: 

Allergologie  
Cardiologie 
Dermatologie (nog via TCCN) 
Geriatrie 
Gynaecologie
Interne geneeskunde 
Kindergeneeskunde 
Longgeneeskunde  
MDL
Pijngeneeskunde   
Psychiatrie  

Met ingang van 1 januari 2022 is het mogelijk om via ZorgDomein meekijkconsulten te versturen naar 
Tergooi MC zonder tussenkomst van TCCN. Het aantal deelnemende specialismen is uitgebreid en wordt de 
komende maanden nog verder aangevuld. Per 1 januari 2022 ontvangt de huisarts en de betrokken medisch 
specialist een vergoeding voor elk doorlopen meekijkconsult. Voor de huisarts is dat 27 euro per consult. De 
afgelopen maanden hebben Zilveren Kruis, Tergooi MC en RHOGO deze samenwerking opgezet en ingericht.

Wat is een meekijkconsult? 
Een meekijkconsult is een korte digitaal geïnitieerde vraag of consult van een huisarts aan een medisch 
specialist, eventueel aangevuld met gegevens uit het HIS, foto’s of andere bijlagen. Een meekijkconsult vindt 
plaats wanneer de patiënt nog onder behandeling is van de huisarts. Nadat de specialist de vraag heeft 
beantwoord, kan de huisarts de behandeling hervatten of alsnog besluiten te verwijzen naar het ziekenhuis. 
De gemiddelde antwoordtermijn duurt tussen de 2 en 5 werkdagen, al is het niet ondenkbaar dat er dezelfde 
dag nog een antwoord volgt. 

Naar welke specialisten kan ik meekijkconsulten versturen? 
Binnen Tergooi MC doen de volgende vakgroepen mee, daarnaast worden op termijn ook de specialisten 
ouderengeneeskunde buiten de ziekenhuizen toegevoegd. 

Meekijkconsult 
Wat is het, hoe werkt het en wat levert het op?
 

Recente voorbeelden van geslaagde meekijkconsultaties: 

- Het meesturen van bijgevoegde foto’s van een plek op de huid om 
behandeladvies te vragen aan de dermatoloog.

- Het sturen van een meekijkconsult aan een nefroloog met daarin alle 
benodigde meetwaarden om behandeladvies te vragen.

- Het vragen van advies aan de internist omtrent bloedverdunners bij een 
hoog bejaarde patiënt of over een anemie die je niet goed kan duiden.

- Het consulteren van een specialist Ouderenzorg over onrust medicatie bij 
een dementerende patiënt die nog thuis woont met mantelzorgende 
partner.

Bovenstaande voorbeelden leveren de huisarts én specialist door de inzet van 
meekijkconsult een aanzienlijke tijdsbesparing (en kostenbesparing door 
voorkomen inzet duurdere tweedelijns zorg) op. De huisarts hoeft het 
meekijkconsult overigens niet te declareren. De RHOGO betaalt dit aan het eind 
van het kwartaal uit. Ook de patiënt profiteert want de zorg wordt waar 
mogelijk dichtbij geleverd. En vrij van eigen risico.

Instructie: in ZorgDomein zijn de zorgproducten veranderd. Alle meekijkconsulten 
zijn voortaan aan te vragen onder het kopje ‘Teleconsultatie’, m.u.v. dermatologie.




