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Het Digitaal Advies 

In mei 2021 is de pilot eerste lijn Digitaal Huisartsen Advies (hierna te 
noemen Digitaal Advies, DA) gestart.

Via het Digitaal Advies (soms het Meekijkconsult genoemd) geeft de 
medisch specialist laagdrempelig advies over niet-acute situaties, 
bijvoorbeeld bij twijfel van de huisarts over diagnose en beleid. De patiënt 
is voor dit probleem niet onder behandeling in de tweede lijn en 
doorverwijzing naar de specialist lijkt niet noodzakelijk.

De eerste periode van de pilot heeft 3 maanden geduurd en is door de 
positieve uitkomst vervolgd. De overige vakgroepen worden toegevoegd, 
zodat het uiteindelijk ziekenhuis-breed is ingevoerd. 



Doel van het Digitaal Advies 

Het doel van het Digitaal Advies is het voorkomen van onnodige 
doorverwijzingen en het aantal telefonische intercollegiale consulten te 
verminderen. De achterliggende gedachte is de Juiste Zorg op de Juiste 
Plek. 

De patiënt spreekt zijn eigen risico niet aan. 

De huisarts is hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor de verdere 
communicatie naar de patiënt. 

De specialist beantwoordt binnen 72 uur de vraag van de huisarts op basis 
van de informatie in de aanvraag. 

De huisarts en specialist worden vergoed via de eerste lijn. 



Evaluatie Digitaal Advies

Na de eerste pilot periode heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden in 
september 2021.

September 2022 vindt de eindevaluatie plaats. Dit document betreft deze 
eindevaluatie. In deze eindevaluatie zijn de gegevens van 2e, 3e en 4e

kwartaal 2021 en 1e en 2e kwartaal 2022 meegenomen. 
Tot en met sheet 10 worden uitkomsten, conclusies en vervolg 
weergegeven. In sheet 11 is een overzicht te zien van de sheets, die als 
bijlage zijn toegevoegd met achtergrond informatie over de evaluatie. 

Er is nog geen landelijke betaaltitel, daarom zijn er afspraken gemaakt met 
Menzis over het vervolg en bijbehorende financiering. 

Het Digitaal Advies is één van de kernprojecten van Vallei Vitaal. De 
definitieve versie van deze evaluatie wordt aan de bestuurstafel van Vallei 
Vitaal aangeboden.  



Evaluatiepunten

Onderwerp uitkomst Bijlage nr

Aantal deelnemende huisartsen 59 % 12

Aantal deelnemende specialisaties 87 % 13

Aantal consultaties per specialisme Bijna 1400 14

Aantal consultaties per huisarts Varieert tussen 1 - 80 15,16,17

Snelheid van reactie door specialist/ doorlooptijd 80 % binnen 24 uur 18,19 en 
34-44 

Aantal verwijzingen naar MSZ binnen 1 maand na consultatie n.v.t. 20

Aantal verwijzingen naar MSZ per deelnemend specialisme n.v.t. 20

Aantal consultaties voor patiënten met openstaand DBC zorgproduct n.v.t. 20

Aantal patiënten die in eerste lijn blijven 68 %  blijft in 1e lijn 21

Inzage in top 3 DBC zorgproducten welke wordt voorkomen door consultatie n.v.t. 20

Tevredenheid huisartsen (d.m.v. enquête) 4.4 (schaal 1-5) 22

Tevredenheid specialist (d.m.v. enquête) 4.5 (schaal 1-5) 27

Tevredenheid patiënt (d.m.v. enquête) n.v.t. 32

Bij de start van dit zorgvernieuwingsproject is gedacht aan de volgende 

informatie/documenten om mee te nemen in de evaluatie:



Extra evaluatiepunten

De punten uit voorgaande sheet zijn aangevuld met evaluatie van het tarief en 
het declaratieproces. 

Tarieven
De ingeschatte tijd zoals vooraf bedacht en de tijd die het daadwerkelijk kost 
komen grotendeels overeen voor HA en MS.  (zie verder bijlage sheet 33)

Declaratieproces 
Via VIPlive wordt de declaratie afgehandeld. Er moeten gegevens aangeleverd 
worden die niet automatisch uit het ZH systeem gehaald kunnen worden. 
Daardoor is het afwikkelingsproces vertraagd. We lopen nu iets in. 
De vergoeding voor HA en specialisten loopt door de vertraging achter. Dit is 
waarschijnlijk ook één van de redenen dat sommige HA denken dat er geen 
vergoeding aan vast zit (zie reactie in enquête). 
Er zijn afspraken gemaakt om de procesafspraken vast te leggen.



Algemene conclusie

Bereiken van het doel van het Digitaal Advies (zoals op sheet 3 genoemd)
• Voorkomen van onnodige doorverwijzingen

o In 68% van de consulten is niet doorverwezen naar de 2e lijn; 

o In de enquête geven de meeste huisartsen (56 %) aan dat meestal een 

doorverwijzing wordt voorkomen, en nog eens 38 % van de huisartsen zeggen dat 

soms een doorverwijzing wordt voorkomen. 

o 69 % van de HA geeft aan dat het niet is voorgekomen dat voor een patiënt na een 

aanvraag voor een Digitaal Advies binnen 1 maand alsnog een doorverwijzing 

aangevraagd is voor hetzelfde gezondheidsprobleem. De overige huisartsen geven 

aan dat dit 1 keer (en 1 daarvan dat het soms) is gebeurd. 

• Aantal telefonische intercollegiale consulten verminderen
Zorgverleners geven in de enquête aan dat het DA het telefonisch overleg verminderd

• Juiste Zorg op de Juiste Plek 
Zorgverleners geven aan dat door het laagdrempelig advies onnodige verwijzingen worden 

voorkomen en dat patiënten waar mogelijk juiste zorg op de juiste plek krijgen



Nieuwe ontwikkelingen

Naast het toevoegen van vakgroepen in ZGV zijn een aantal verzoeken 
binnen gekomen. DA mogelijk maken voor: 
• ECG beoordelen
• GGZ
• Specialist ouderengeneeskunde
• Verloskundigen

Gedurende de pilot heeft de focus gelegen op het toevoegen van 
vakgroepen. Uitgangspunt daarbij is: “Als alle vakgroepen ingestroomd zijn,  
kunnen we verder uitbreiden”. Vooruitlopend daarop: 
• ECG beoordelen via DA is mogelijk gemaakt
• Met de GGZ zijn we in gesprek over mogelijkheden
• Het verzoek van SO moet meegenomen worden in het gesprek met 

Menzis omdat dit op een andere manier bekostigd wordt
• De ontwikkeling van DA voor de verloskundigen wordt meegenomen, 

wanneer alle specialismen meedoen. 



Voorstel voor vervolg

De werkgroep Digitaal Advies waarin zorgverleners vertegenwoordigd zijn, 
wordt opgeheven. De zorgverleners worden als achterwacht ingeschakeld 
bij de verdere ontwikkeling.

De werkgroepsleden vanuit beleid van ZGV en HAGV als contactpersonen 
houden om het proces te stroomlijnen, met name voor het proces van 
polikliniek en het financiële afwikkelingsproces. Deze contactpersonen 
blijven monitoren en jaarlijks geven ze de stand van zaken weer. 

Financiering wordt op gelijke wijze voortgezet, via betaaltitel van Menzis, 
afgesproken via HAGV. 

Op dit moment wordt het Digitaal Advies gedaan via ZorgDomein en de 
financiële afwikkeling via VIPLive. Een aantal vakgroepen doen het Digitaal 
Advies via TCCN, zij hebben een lopend contract en breken dit niet open. 
Op dit moment  houden we dit zo. Toekomstige ontwikkelingen houden de 
contactpersonen in de gaten. 


