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Bijlagen 

De volgende sheets betreffen achtergrondinformatie over : 
sheetnr.

• evaluatiepunten -> 3 - 13 
waaronder: deelnemers, aantallen, 
reactietijd, verwijzingen en aantal 
patiënten die in de eerste lijn blijven.

• de uitkomsten van de enquête 
 onder Huisartsen -> 14 - 17 
 onder Medisch Specialisten -> 18 – 22
 onder patiënten -> 23

• tarief -> 24

• de reactietijd per vakgroep -> 25 - 35 



Deelnemers huisartsen

Er zijn 160 deelnemende huisartsen en waarnemers van het Digitaal Advies van 
de in totaal 120 HA en 153 waarnemers



Deelnemers vakgroepen

ZGV heeft 19 vakgroepen, waarvan er uiteindelijk 16 voor een digitaal advies 
beschikbaar zijn. 14 via dit project en 2 via een contract met TCCN. 

vakgroepen Stand van zaken van deze vakgroepen tav wel of (nog) niet meedoen

Anesthesiologie (pijnpoli)
Cardiologie 
Chirurgie
Geriatrie
Gynaecologie
Interne geneeskunde
Kindergeneeskunde
Maag, Darm en leverziekten
Neurologie
Sportgeneeskunde
Urologie

Doen mee met DA

Orthopedie, KNO, Longgeneeskunde Staan in de steigers. Orthopedie volgt per 5 september. KNO en 
longgeneeskunde volgen waarschijnlijk later in september.

Dermatologie, Nefrologie
Reumatologie 

Maken al sinds langere tijd gebruik van teleconsulatie via TCCN
Doet sinds kort via TCCN mee (ivm de samenwerking met Sint 
Maartenskliniek) 

MKA Ontvangt de meeste verwijzingen van tandartsen en is niet zinvol

Plastische chirurgie heeft onvoldoende bezetting op poli om dit te gaan implementeren

SMK komt per 1 sept te vallen onder een andere organisatie



Deelnemers vakgroepen en consultaties



Aantal consultaties per huisarts
118 huisartsen hebben gebruik gemaakt van het Digitaal Advies. Een 

kleine greep eruit: 1 heeft 80 aanvragen, 1 heeft er 53, 4 tussen de 40 en 

50, 71 hebben er 10 of minder DA aangevraagd



Aantal consultaties per huisarts
Huisartsen uit alle gemeenten maken gebruik van het DA. Uiteraard wordt het in 

plaatsen waar de meeste HA werken, het meest gebruikt. Hieronder een overzicht 

van de huisartsen uit onze regio.



Aantal consultaties per huisarts
91,9 % van de DA zijn van HA uit onze regio. 

De overige (8,1 %) komen van buiten onze regio. 



Reactiesnelheid van de specialist
Afspraak was dat binnen 72 uur de vraag wordt beantwoord. In 94 % van de adviezen 
wordt hieraan voldaan. Van de overige 6 % is het grootste deel of nog niet of anders 
verwerkt (bijv. telefonische terugkoppeling). 

• Tijd tussen het versturen van een vraag via DA 
en het ontvangen van een antwoord

** Telefonische terugkoppeling, onjuiste afhandel code



Reactiesnelheid gedurende het project

In de loop van het project is er een duidelijk stijgende lijn in het aantal 
consulten dat binnen 24 uur wordt beantwoord. (zie figuur hieronder)



Verwijzingen naar specialist en DBC’s
Voorafgaand aan het project is aangegeven dat een aantal punten lastig te achterhalen zijn. Deze punten 
moeten handmatig geturfd/nagelopen worden of deze patiënt voor deze vraag ook een verwijzing heeft 
ontvangen of dat er een DBC is geopend voor hetzelfde vraagstuk.
Dit is de reden dat hier niet op geëvalueerd wordt. Het betreft de volgende punten:

Aantal verwijzingen naar MSZ, binnen 1 maand na consultatie
Dit is niet mogelijk om uit het systeem te halen.

Aantal verwijzingen naar MSZ per deelnemende specialisme
Een overzicht van het totaal aantal patiënten dat na een Digitaal Advies verwezen is, dit is niet 
mogelijk uit het systeem te halen.

Aantal consultaties bij patiënten met openstaand DBC
Dit is niet mogelijk om uit het systeem te halen.

DBC’s welke wordt voorkomen door DA: top 3
Bij een Digitaal Advies is geen DBC registratie, daarmee kan je ook niet zien welke DBC voorkomen is. 
Dus het is niet mogelijk om over de DBC’s die voorkomen zijn iets te zeggen. Als een huisarts verwijst 
dan wordt op basis van het consult een DBC geopend, maar dat is dus bij het DA niet het geval. 



Aantal patiënten die in eerste lijn blijven

Van het aantal keer dat het DA is aangevraagd, is 68 % niet doorverwezen naar 
de 2e lijn verwezen. De overige 32 % is er wel naar de 2e lijn verwezen.



Uit de enquête komt: 
• Over het algemeen zijn huisartsen tevreden over 

deze mogelijkheid van advies aanvragen. Ze 
beoordelen het product met 4.4 (schaal 1-5). 

• Ze geven aan dat er meer vakgroepen mee moeten 
doen.

• In meer dan de helft van de gevallen wordt een 
verwijzing voorkomen. En een groot deel 
daarbovenop geeft aan dat het soms voorkomt. 

• Aandacht moet er blijven voor het op tijd 
beantwoorden van de vragen (zie ook 
reactiesnelheid sheet 13 en 14)

Tevredenheid van huisarts*

*De enquête is door 17 huisartsen ingevuld. 

Voor alle antwoorden zie bijlagen (sheet 23 tot en met 26).



Uitkomsten van de enquête: 
De ervaringen van huisartsen met DA
Er is een vragenlijst uitgezet bij HA, met de volgende vragen:

1. Heeft u gebruik gemaakt het DA? Zo nee waarom niet? 
Deze vragenlijst is ingevuld door 17 huisartsen (waarvan 2 waarnemers), waarvan 1 huisarts het DA niet gebruikt heeft omdat deze huisarts 
liever andere manieren gebruikt.

2. Is het duidelijk voor welk type vragen het Digitaal Advies geschikt is? Wanneer is het niet (altijd) duidelijk?
15 huisartsen geven aan dat het duidelijk is welk type vragen via DA kunnen, 1 geeft aan dat dit niet duidelijk is, omdat deze huisarts soms 
twijfelt of een fysiek consult nodig is. 

3. De werkwijze van het aanvragen en het ontvangen van het antwoord is duidelijk en kloppend
14 huisartsen geven aan dat de werkwijze duidelijk is, 1 weet het niet, en 1 vindt het een beetje duidelijk. 

4. Het formuleren van een adviesvraag is
Eenvoudig volgens 13 huisartsen, soms lastig volgens 3 huisartsen 

5. Binnen welk termijn krijgt u het antwoord op de vraag? 
Binnen 24 uur 3
Binnen 48 uur 9
Binnen 72 uur 4
Meer dan 72 uur 0

6. Hoeveel tijd kost het om de adviesvraag te stellen en het antwoord te verwerken?
Minder dan 15 min. 8
15 min. 6
Meer dan 15 min. 2



Vervolg uitkomsten van de enquête: de ervaringen HA met DA

7. Ik zie verbeterpunten in het proces:
Drie geven aan geen suggesties te hebben, en acht huisartsen laten dit leeg
Gegeven suggesties: 
a. In Zorgdomein moet je 2x op verzenden klikken. Daar blijft menig vraag van mij hangen, omdat ik denk dat hij al verzonden is. 
b. Het zou mooi zijn als alle specialismes meewerken
c. Al aantal keer gehad dat ik de poli moest bellen gezien na 1 week nog geen antwoord. Op de poli werd dit wel goed opgepakt, 

eenmaal moest ik vraag opnieuw insturen.
d. Financiële vergoeding voor de huisarts

8. Heeft u het idee dat het Digitaal Advies een doorverwijzing heeft kunnen voorkomen?
ja in de meeste gevallen 9 huisartsen
Ja soms 6 huisartsen 
Nee  1 huisarts

9. Waarom heeft dit een doorverwijzing niet kunnen voorkomen denkt u?
a) Drie keer een soort gelijk antwoord: Specialist achtte verdere beoordeling in het ZH toch nodig, soms is het toch te complex,

specialistisch hulp nodig
b) Het voorkomt vooral telefonisch overleg



Vervolg uitkomsten van de enquête: de ervaringen HA met DA

10. Is het voorgekomen dat u voor een patiënt na een aanvraag voor een Digitaal Advies binnen 1 maand alsnog een doorverwijzing aanvroeg voor 
hetzelfde gezondheidsprobleem? En hoe vaak schreef u binnen 1 maand alsnog een doorverwijzing uit voor dezelfde gezondheidsproblemen?

11 HA geven aan dat niet voorgekomen is. 5 huisartsen geven aan dat dit 1 keer (en 1 daarvan dat het soms) is gebeurd, 11 HA nee (waarvan 
er 1 antwoord dat HA het i.p.v. telefonisch overleg inzet.

11. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de huidige wijze waarop het Digitaal Advies beschikbaar wordt gesteld binnen HAGV/ZGV?
11 huisartsen geven de max. score van 5 punten, vier geven 4 punten en 1 geeft drie punten. De huisarts die het nooit gebruikt geeft 1 punt. 
Gemiddeld is dit 4,4 op een schaal van 1 op 5
• Vooral het niet hoeven bellen is een verlichting
• Makkelijk, fijn voor de patiënt, kostenbesparend
• Soms is een probleem te klein om door te verwijzen, en tel overleg is vaak onhandig (weinig tijd specialist, storing andere werkzaamheden, 

lang wachten voordat je iemand te pakken krijgt, wat storend is in spreekuur). Ik heb het idee dat de specialist er nu rustiger naar kan kijken 
en beter advies kan geven.

• Het kost minder moeite dan bellen
• Graag nog meer vakgroepen die aansluiten en heeft lang geduurd
• Het werkt goed en voorkomt verwijzing en telefonische consultatie
• Heel fijn om zo advies te krijgen, specialist kan denk ik ook gefundeerder advies teruggeven
• Heel fijn over algemeen, alleen jammer dat vragen over bekende poli patiënten niet mogelijk zijn ivm vergoedingssysteem. Juist over deze 

patiënten wil je soms even ruggenspraak zonder de specialist in een drukke werkdag telefonisch te storen.
• Werkt goed
• Werkt prima! Antwoord is er vaak snel en je kunt het ook altijd nog eens nalezen of zo nodig naar patiënt doorsturen.
• Mooie aanvulling op de mogelijkheden
• Alleen nog ervaring met interne: snel, zeer volledig en bruikbare analyse en advies



Vervolg uitkomsten van de enquête: de ervaringen HA met DA

12. Heeft u punten die u de projectgroep mee wilt geven voor het verder verbeteren van het proces rond het Digitaal Advies?
• Het is onhandig dat ik moet invullen dat de patiënt. toestemming geeft. Die toestemming vul ik nu vaak ongevraagd in, omdat ik het advies 

vraag, voordat ik de patiënt spreek. Dat is veel efficiënter
• Uitbreiden met andere specialismen
• Meer vakgroepen
• Financiële vergoeding voor de huisarts. Het is substitutie. Er moet wat tegenover staan
• Ja, bovenstaand: vergoeding mogelijk maken voor bekende poli patiënten
• Zou graag nog beoordeling ECG willen op korte termijn (maar is begreep ik in de maak)
• Proces via zorgdomein loopt wat mij betreft prima
• Twee HA geven aan geen punten te hebben

13. Wat u verder nog kwijt wilt met betrekking tot het Digitaal Advies kunt u hier aangeven?
• Vooral mee doorgaan
• Ik weet niet wat ik mag declareren voor een digitale hulpvraag
• Nominatie clinic prijs
• Financiële vergoeding voor de huisarts. Het is substitutie. Er moet wat tegenover staan
• Ga zo door!!
• Super dat het zo breed beschikbaar is, misschien orthopedie nog bijvoegen??
• Graag vakgroepen die nog niet meedoen over de streep trekken om ook aan te sluiten!! nu bel ik wel eens met een specialist, die is te druk, 

"u wordt teruggebeld" en dat gebeurt dan vervolgens niet. hoe makkelijk zou het zijn als je als specialist op je eigen tijd en met alle 
medische informatie voorhanden, rustig een digitaal consult kunt beantwoorden, wetende dat je de rest van de dag veel minder 
telefonisch gestoord gaat worden door huisartsen die om een advies vragen? (en volgens mij hangt er ook nog een bedragje per digitaal 
advies aan vast? dat is dan ook mooi meegenomen!)



Tevredenheid van Medisch Specialist*
Uit de enquête komt dat de medisch specialist: 
• over het algemeen tevredenen zijn en beoordelen 

deze mogelijkheid van advies geven met een 4.5 
(op een schaal van 1-5).

• aangeeft dat verwijzingen worden voorkomen

• minder wordt gebeld en dat is fijn

• wenst nog verbeteringen in het inrichten 
van het proces op de poli

• vragen binnen 72 uur beantwoord

Zie bijlage (sheet 28 tot en met 32) voor de gehele uitkomst van de enquête. 

*De enquête is door 6 MS ingevuld. 



Uitkomsten van de enquête: 
De ervaringen van de medisch specialisten met DA
Er is een vragenlijst uitgezet bij de medisch specialisten, met de volgende vragen:

1. Heeft u sinds 17 mei 2021 1 of meerdere keren gebruikgemaakt van het Digitaal Advies?

De zes MS bevestigen dit

2. De werkwijze op de poli is duidelijk en kloppend 

4 keer ja, en twee een beetje

3. De werkwijze voor de specialist is duidelijk en kloppend

5 keer ja en een keer een beetje

4. Het formulieren van een antwoord/advies is:

5 keer eenvoudig en 1 keer soms lastig

5. Binnen welk termijn lukt het de vragen te beantwoorden?

binnen 24 uur: 4 

binnen 48 uur: 1

binnen 72 uur: 1 



Vervolg uitkomsten van de enquête: de ervaringenervaringen MS met DA

6. Hoeveel tijd kost het om de adviesvraag te beantwoorden?

• Minder dan 12 min. 1 keer

• 12 min 3 keer 

• (2 vullen niets in)

7. Ik zie verbeterpunten in het proces

• Sommige poli-assistenten en chirurgen weten niet waar ze het digitaal advies moeten invullen

• Generieke uitrol en 1 proces op alle poli’s.

• Duidelijkere criteria voor welke vragen geschikt zouden zijn voor digitaal advies: WEL korte inhoudelijke beoordelingen. 

NIET logistieke vragen over planning

• Duidelijkere/concrete vraagstelling vanuit huisarts. Inzet met beoogde doel. Eenmalige korte vraag, geen herhaalvragen, 

geen vragen in bestaande behandelrelaties.



Vervolg uitkomsten van de enquête: de ervaringenervaringen MS met DA

8. Hoe passend waren de aanvragen voor het Digitaal Advies die u binnenkreeg in het algemeen? 

5 specialisten geven aan dat de vraag bij DA paste, 1 keer moest de vraag anders beantwoord worden, 2 keer was 

een vraag niet geschikt voor DA. 

9. Is het voorgekomen dat u voor een patiënt na een aanvraag voor een Digitaal Advies binnen 1 maand alsnog een 

doorverwijzing kreeg voor hetzelfde gezondheidsprobleem?

zes keer een ja

10. Hoe vaak kreeg u binnen 1 maand alsnog een doorverwijzing voor hetzelfde gezondheidsprobleem?

• Weet niet, dit gebeurt mn als internist het advies geeft om patiënt te verwijzen

• Bij de eerste 150 digitale adviezen voor interne geneeskunde: 20% verwijzing geadviseerd

• onbekend

• 1 op de 4

• 3

• Daar heb ik als gebruiker geen goed zicht op



Vervolg uitkomsten van de enquête: de ervaringenervaringen MS met DA

11. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de huidige wijze waarop het Digitaal Advies beschikbaar wordt gesteld binnen HAGV/ZGV?

Licht uw antwoord hierboven toe:

Drie keer een 4, drie keer een 5 (op een schaal van 1-5): gemiddelde van 4,5

• Dit kan heel veel onnodige verwijzingen voorkomen

• Het behoeft nog wat meer punten op de i

• Kan allemaal wat beter maar heeft zeker potentie

• goede middenweg tussen bellen van dienst doende en verwijzing als nieuwe patiënt

• comfortabele manier om over niet-spoed te kunnen verleggen

12. Heeft u punten die u de projectgroep mee wilt geven voor het verder verbeteren van het proces rond het Digitaal Advies?

• Eenduidige en uniforme werkwijze over alle poli's. Omdat nu nog niet alle specialisaties met DA werken is er verwarring bij de 

huisartsen wanneer ze wel/niet een advies vraag kunnen stellen.

• Voor overleg bij bestaand 2e lijns zorg traject ook digitale route bieden. Beter faciliteren instroom ZD HA vraag en info naar EPD



Tevredenheid van patiënt

We hebben een enquête ontwikkeld voor patiënten. De verspreiding onder 
huisartsen heeft geen enkele ingevulde vragenlijst opgeleverd. 

We hebben daarom geen gegevens over de patiënt tevredenheid kunnen ophalen.

Er is geprobeerd vanuit ZGV en HAGV zelf patiënten te gaan benaderen en 
ervaringen op te halen. Omdat we direct geen patiëntgegevens beschikbaar 
hebben is hierop niet verder gehandeld. 

Er is voorgesteld dat Menzis, zijn patiëntencontacten kan gebruiken en dit product 
kan evalueren. Dit heeft niet tot input geleid. 



Tarief

In de enquête wordt aangegeven dat de ingeschatte tijd zoals vooraf bedacht en 
de tijd die het daadwerkelijk kost grotendeels overeenkomen, zowel voor HA als 
voor MS. 

Het tarief is op de ingeschatte tijd gebaseerd, dus toereikend voor HA en MS. 



Reactietijd per vakgroep: Anesthesiologie



Reactietijd per vakgroep: Cardiologie



Reactietijd per vakgroep: Chirurgie



Reactietijd per vakgroep: Geriatrie



Reactietijd per vakgroep: Gynaecologie



Reactietijd per vakgroep: Interne geneeskunde



Reactietijd per vakgroep: Kindergeneeskunde



Reactietijd per vakgroep: Maag- Darm- Leverziekten



Reactietijd per vakgroep: Neurologie



Reactietijd per vakgroep: Sportgeneeskunde



Reactietijd per vakgroep: Urologie


