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Gebruik van e-meedenkconsulten interne
geneeskunde door huisartsen
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et Nederlandse gezondheidszorgsysteem is een van de duurste
in Europa.',2 Medisch-specialistische zorg is een van de factoren die daaraan bijdraagta-, Een deel van deze zorg betreft patientconsulten op de polikliniekwaar wellicht intercollegiaal overleg
tussen de huisarts en specialist had kunnen volstaan. Huisartsen
kunnen behoefte hebben aan consultatie van een specialist wanneer een patient een weinig voorkomend symptoom heeft waarover onzekerheid bestaat, ofwanneer de huisarts — die over
beperkte diagnostische middelen beschikt — twijfelt over de differentiaaldiagnose ofvragen heeft over een volgende behandelstap.
Bij bepaalde vragen kunnen alternatieve vormen van intercollegiaal
overleg een uitkomst bieden en daarmee kosten besparen.6
Waar dit intercollegiate overleg tussen huisarts en specialist vaak
telefonisch gebeurt, wordt de wederzijdse bereikbaarheid steeds
lastiger. Bekende obstakels zijn contact op een ongeschikt
moment, problemen om de meestinhoudsbekwame specialist te
bereiken—vanwege parttime dienstverbanden, schaalvergroting of
werkzaamheden op meerdere locaties — en hetfeit dat de specialist
op het momentvan telefonisch overleg onvolledige informatie
heeft over de diagnostiek die de huisarts al verricht heeft
Gezien het sterk differentiaaldiagnostische denken, het beschouwende karakter en de stapsgewijze diagnostiek meenden we dat
juist het internistisch spectrum zich uitstekend zou lenen voor
e-meedenkconsulten voor huisartsen. Medisch Coordinatie Centrum(MCC)Omnes initieerde het e-meedenkconsult interne
geneeskunde(IG)voor patienten die nietvoor de betreffende
klacht onder behandeling zijn in hetziekenhuis, maar over wie de
huisarts advies wil inwinnen bij de internist Met deze alternatieve
vorm van intercollegiaal overleg kunnen huisartsen en specialisten
beter en gestructureerd overleggen, waardoor de efficientie en de

Deze observationele studie werd uitgevoerd
in het verwijsgebied van Zuyderland Medisch

METHODE
Stud" -- '-elnemers

effectiviteit van de zorg mogelijkverbeteren.,
Eerder onderzoek lietzien dat het aantal 'live'
verwijzingen naar de medisch specialist en de
kosten afnamen bij toepassing van e-meedenkconsulten.8-"Hoewel deze resultaten veelbelovend zijn, moet dit concept geevalueerd
worden in het Nederlandse getrapte gezondheidszorgsysteem. We voerden een observationele studie van 2jaar uit om de efficientie
van het e-meedenkconsult IG te evalueren en
na te gaan welk deel van de patienten binnen
3 maanden alsnog naar de polikliniek Interne
Geneeskunde werd verwezen.

e-meedenkconsulten.
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wie de huisarts een e-meedenkconsult inzette kon verder warden
behandeld door de huisarts. Het aantal fysieke verwijzingen naar
de polikliniek Interne Geneeskunde daalt door het gebruik van

waarin de e-meedenkconsulten niet beschikbaar waren.
CONCLUSIE Huisartsen gebruikten e-meedenkconsulten interne
geneeskunde voor een groot scala aan vragen over alle deelgebieden van de interne geneeskunde. Ruim 80% van de patienten bij

i nterne geneeskunde door huisartsen leidde tot een reductie van
70% van de fysieke verwijzingen ten opzichte van de situatie

klinische vragen alle deelgebieden van interne geneeskunde
betroffen. Van de 1047 patienten bij wie de huisarts een e-meedenkconsult inzette, kwam 19,6% binnen 3 maanden op de polikliniek Interne Geneeskunde. Het inzetten van e-meedenkconsulten

nist, inclusief de eventuele verwijsaanbeveling.
R ESULTATEN Van de 154 huisartsen maakten 136(88,6%)ten
minste een keer gebruik van het e-meedenkconsult, waarbij de

kenmerken, het onderwerp en de klinische vraag van het e-meedenkconsult en eventueel eerdere door de huisarts verrichte
diagnostiek vast. We categoriseerden het antwoord van de inter-

M ETHODE We includeerden alle patienten voor wie de huisarts in
de periode 2017-2018 een e-meedenkconsult interne geneeskunde
inzette in Zuyderland locatie Sittard-Geleen. We legden de patient-

denkconsult interne geneeskunde kan de huisarts de expertise van
een internist inwinnen met een patientgerelateerde klinische vraag.
I n deze studie evalueren we de e-meedenkconsulten.
I Observationeel onderzoek.

DOEL Intercollegiaal overleg tussen huisarts en specialist over een
patient gebeurt traditioneel telefonisch, Telefonische consultatie
over een onbekende patient bij een niet-spoedeisende vraag van de
h uisarts kan beperkingen geven. Bij het nieuw opgezette e-mee-
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kenmerk
patienten
geslacht

* Tenzij antlers vermeld.

leeftijd in jaren; gemiddelde(SD)
leeftijdsgroep
18-39 jaar
40-59 jaar
60-79 jaar
80+ jaar
huisartsen
aantal aanvragers van e-meedenkconsult
aantal e-meedenkconsulten per huisarts;
mediaan (uitersten)
specialisten
e-meedenkconsult beantwoord binnen
2 werkdagen
e-meedenkconsulten beantwoord per
specialist; mediaan (uitersten)
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16(4-79)

20
992(94,7)

135(12,9)
309(29,5)
448(42,8)
155(14,8)
154
136(88,3)
5(2-12)

629(60,1)
418(39,9)
61,2(17,4)

n (%)*
1047

E-meedenkconsulten
Voor hoeveel patienten, hoeveel aanvragers, hoe snel
beantwoord?

TABEL 1;

<

Centrum, locatie Sittard-Geleen, waarvan
het adherentiegebied 154 huisartsen en
191.979 patienten telt We evalueerden alle
e-meedenkconsulten die werden ingezet in
de periode 1 januari 2017-31 december 2018 bij
de afdeling Interne Geneeskunde van Zuyderland.Patienten werden gelncludeerd als ze voldeden aan de voorafgestelde inclusiecriteria:
voor de interne geneeskunde onbekende patienten of bekende patienten met een nieuw
probleem op het gebied van de interne geneeskunde met de leeftijd van >18 jaar.
Deze studie werd goedgekeurd door de
medisch-ethische commissie van Zuyderland
(protocolnummer 14-N-69).
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De volgende gegevens van de geincludeerde patienten werden uit
ZorgDomein en hetziekenhuisinformatiesysteem gehaald:
patientkenmerken, aanvullende diagnostische testen die de huisarts had aangevraagd voordat het e-meedenkconsult werd ingediend, het aantal ingediende e-meedenkconsulten per huisarts, het
onderwerp en de klinische vragen van het e-meedenkconsult,de
datum van het e-meedenkconsultverzoek, de verwijsaanbeveling
en de adviezen van de specialist, en de datum waarop de specialist
het e-meedenkconsult beantwoordde.
Tevens werd nagegaan ofde patienten — na het e-meedenkconsult —
werden doorverwezen naar Zuyderland door de diagnosebehandelcodes(DBC)uit het ziekenhuisinformatiesysteem te extraheren. We
kozen voor een follow-uptijd van 3 maanden,omdat gebleken is
dat de meeste aanbevelingen van de specialist binnen 3o dagen
worden geImplementeerd, met een uitloop tot 3 maanden."
Tot slot gingen we na wat de efficientie en de effecten op de kosten
en de verwijzingen waren van de inzet van het e-meedenkconsult7
De efficientie van de e-meedenkconsulten werd gebaseerd op het
aantal voorkomen fysieke verwijzingen naar de internist De financiering van de e-meedenkconsulten was onderdeel van het samenwerkingsverband 'Anders Beter'tussen zorgverleners, de patientenorganisatie, de preferente zorgverzekeraar CZ en MCC Omnes in de
regio. Zorgverzekeraars betaalden€ 60,00 per e-meedenkconsult
Voor de kostenevaluatie werd een vergelijking gemaakttussen de
kosten van dit e-meedenkconsult en de kosten voor een conventioneel fysiek consult? Deze conventionele kosten werden gebaseerd
op het gewogen gemiddelde van de enkelvoudige DBC-tarieven

Dataverzameling en -analyse

De huisartsen mochten het e-meedenkconsult alleen inzetten voor
een eenmalig advies, waardoor vervolgvragen niet mogelijk waren.
De vakgroep selecteerde per subspecialisme 2 ervaren specialisten
die de e-meedenkconsulten beantwoordden. Het proces verliep als
volgt
Als een huisarts de internist wil consulteren, informeert de huisarts
de patient over het proces. Vervolgens vraagt de huisarts het e-meedenkconsult aan via de verwijsmodule ZorgDomein. De huisarts
formuleert een duidelijke vraag en stuurt relevante informatie
mee. Bij ontvangst van het e-meedenkconsult in Zuyderland plannen de secretaresses van de polikliniek Interne Geneeskunde het
e-meedenkconsult in de agenda van de internist; athankelijk van
het onderwerp wordt het een consult bij de nefroloog, endocrinoloog, mdl-arts ofhemato-oncoloog. De internist beantwoordt het
e-meedenkconsult binnen 2 werkdagen en verstuurt het antwoord
via een elektronische specialistenbrief middels Edifact

Proces van hete-meedenkconsult

patient verwezen binnen 3 maanden
na een e-meedenkconsult
ja
nee
69(22,0%)
244(78,0%)
25(13,3%)
163(86,7%)
94
407

313
188
501
* De efficientie van de e-meedenkconsulten werd gemeten aan de hand van een verplichte vraag aan de huisarts
gedurende het verwijsproces van een e-meedenkconsult:'Had u deze patient zonder de mogelijkheid van het
e-meedenkconsult verwezen naar de internist?' Deze vraag werd ingesteld per 1 april 2018 en de antwoorden
werden afgezet tegen de gegevens over de doorverwijzingen naar het Zuyderland Medisch Centrum binnen
3 maanden na gebruik van het e-meedenkconsult. Als het antwoord op de vraag 'ja' was en de patient niet
binnen 3 maanden na het e-meedenkconsult werd doorverwezen naar het Zuyderland Medisch Centrum,telde
dit e-meedenkconsult als'1 fysieke verwijzing voorkemen'. Als het antwoord 'nee' was en de patient wel binnen
3 maanden werd verwezen naar het Zuyderland Medisch Centrum, telde het e-meedenkconsult als '1 extra
ontstane fysieke verwijzing',

ja; n (%)
nee; n(%)
totaal; n

verwijzing als er geen
e-meedenkconsult was geweest?

totaal; n

In tabel 1 staan de kenmerken van de patienten, huisartsen en internisten. De 1047 e-meedenkconsulten werden aangevraagd door
136 van de 154 huisartsen(88,3%) met een
mediaan van 5 e-meedenkconsulten per huisarts(uitersten: 2-12). 94,7% van de e-meedenkconsulten werd beantwoord binnen de vooraf
vastgestelde termijn vanz werkdagen. De
mediaan van het aantal beantwoordde e-meedenkconsulten per specialist was 16(4-79).
Huisartsen gebruikten e-meedenkconsulten
IG voor een grootscala aan vragen over alle
deelgebieden van de interne geneeskunde.
In 274 van de 1047 e-meedenkconsulten
(26,2%)ging de vraag over het subspecialisme
endocrinologie, in 241(23,0%)over hematooncologie, in 228(21,8%)over nefrologie, in
174(16,7%)over maag-darm-leverziekten en in
130(12,4%)over algemene interne geneeskunde.

Kenmerken van patienten, huisartsen en
internisten

De efficientie van het e-meedenkconsult*
Verwijzingen van huisarts naar internist voor en ná het e-meedenkconsult

TABU 2

In 2017 en 2018 werden 1250 e-meedenkconsulten aangevraagd
door de huisartsen, waarvan we 203 uitsloten van verdere analyses:
151 omdat deze niet voldeden aan de inclusiecriteria, 27 vanwege
technische fouten en 25 vanwege een dubbele aanvraag. Uiteindelijk werden 1047 e-meedenkconsulten meegenomen in de definitieve analyse.

R ESULTATEN
Data-extractie

voor de 8 meest voorkomende internistische diagnosen; deze
bedroegen€ 233,00.
Data-extractie werd uitgevoerd door twee beoordelaars(M.B. en
A.S.); in geval van twijfel was er overleg met een derde beoordelaar
(LC.), dit gebeurde bij 15% van de e-meedenkconsulten. De eerste
20 e-meedenkconsulten werden beoordeeld door alle beoordelaars
om uniformiteit te garanderen en het'case-record-form'te optimaliseren. We berekenden gemiddelden met standaarddeviatie of
medianen met uitersten, afhankelijk van de verdeling van de data,
metSPSS versie 25(IBM,Armonk, NY).
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Van de 1047 patienten bij wie de huisarts een
e-meedenkconsult inzette, werden er 205
(19,6%) binnen 3 maanden naar de tweede lijn
verwezen, de meerderheid van hen (169 patienten,82,4%)in de eerste maand;de mediaan
van de periode tussen het antwoord op het
e-meedenkconsulten de verwijzing naar de
tweede lijn bedroeg 4 dagen. Bij 80,4% van de
e-meedenkconsulten(842 patienten)kon de
huisarts de zorg zelf blijven leveren.
Van de 761 e-meedenkconsulten waarin de
internist geen verwijsadvies gaf, kwamen
62 patienten(8,1%)alsnog binnen 3 maanden
in de tweede lijn.

2014

411••••••••••

2015

2016

landelijk (NIVEL)
Zuyderland MC
e-meedenkconsulten

2017

jaar

2018

landelijk gemiddelde.

verwijzingen naar Zuyderland Medisch Centrum sterker dan het

Na het instellen van e-meedenkconsulten daalde het aantal

poliklinieken Interne Geneeskunde in de periode 2014-2018.

Weergegeven is het aantal verwijzingen per i000 patienten naar
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Trend in e-meedenkconsulten en verwijzingen
Minder verwijzingen naar polikliniek Interne Geneeskunde Zuyderland

FIGUUR 1
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Follow-up na hete-meedenkcort-
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verwijzingen per 1000 patienten

9

ggriostiekvoor hete-meedenhonsult

De huisartsen stelden in de 1047 e-meedenkconsulten 1644 klinische vragen (figuur 2a), waarvan het merendeel een vraag om
algemeen advies was(n = 504). De medisch specialisten gaven
2098 advieze figuur 21)), waarvan het merendeel over aanvullende
diagnostiek ng(n = 462).

Classificatie van klinische vragen

In 888(84,8%)van de 1047 e-meedenkconsulten werd — vi:56r het
verzoek om een e-meedenkconsult— aanvullende diagnostiek aangevraagd door de huisarts die relevant was voor de gestelde klinische vraag. Dit betrof1209 aanvullende diagnostische testen(tabel
3), waarvan het merendeel laboratoriumonderzoek.
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Tabel 2 geeft de efficientie van verwijzingen van de e-meedenkconsulten weer. De huisarts zou 313 van de 501 patienten(62,5%)naar
de internist hebben verwezen al er geen e-meedenkconsult
beschikbaar was geweest Binnen deze groep werd door de inzet van
het e-meedenkconsult 244(78,0%)van de fysieke verwijzingen naar
de internist voorkomen. Als gevolg van de e-meedenkconsulten
ontstonden 25 extra fysieke verwijzingen. Door deze extra verwijzingen en de voorkomen verwijzingen werden in totaal 219(244-25)
fysieke verwijzingen voorkOmen. Dit was 70,0%(219/313 patienten)
van de groep patienten die de huisartsen hadden verwezen indien
het e-meedenkconsult niet beschikbaar was geweest
Figuur i laat het aantal verwijzingen naar de polikliniek Interne
Geneeskunde in de periode 2014-2018 zien, zowel landelijk als voor
Zuyderland. Waar de landelijke trend een toename laat zien in het
aantal verwijzingen naar de poli IG (13,5/100o patienten in 2014 en
14,3/100o patienten in 2018), werd een afname gezien in de verwijzingen naar de poli IG van Zuyderland door de betreffende huisartsen(13,1/1000 patienten in 2014 en 11,6/1000 patienten in 2018).
Deze afname zette zich in vanafde introductie van de e-meedenkconsulten eind 2016. In 2016 bedroeg het verschil tussen de verwijzingen naar Zuyderland en het landelijke aantal verwijzingen
1,1/1000 patienten,in 2018 2,7/100o patienten.
De totale kosten voor een e-meedenkconsultpatient waren
€ 166,01. Dit bedrag is de optelling van de kosten per patient voor
patienten die na ofnaar aanleiding van een e-meedenkconsult verwezen werden(€ 60,00+(94/313)*€ 233,00)en de kosten die de
zorgverzekeraar betaalde voor de 188 patienten die sowieso niet
verwezen zouden worden en na een e-meedenkconsult ook niet
verwezen waren(€ 60,00*(188/313)). Bij toepassing van het e-meedenkconsult daalden de kosten voor een verwezen patient dus van
€ 233,00 naar €166,01, een reductie van 28,8%.

,ko,t —7 -,1,m ,--.
Huisartsen zetten e-meedenkconsulten IG in
voor een grootscala aan vragen over alle deelgebieden van de IG. Ruim 8o% van de patienten
uit deze observationele studie kon na een
e-meedenkconsult van de internist verder worden behandeld door de huisarts. Huisartsen
verrichtten voor het inzetten van e-meedenkconsulten in 85% van de gevallen zelfal diagnostiek. Het gebruik van de e-meedenkconsulten
door huisartsen leidt tot een reductie van 70%
van de fysieke verwijzingen ten opzichte van de
situatie waarin de e-meedenkconsulten niet
beschikbaar zijn. Dit alles resulteert in een
afname van verwijzingen voor 'live' polikliniekbezoeken IG. Onze resultaten suggereren dat de
interne geneeskunde zich uitstekend leent voor
e-meedenkconsulten door huisartsen en dat
een groot deel van de patienten voor wie een
e-meedenkconsult is aangevraagd, niet wordt
verwezen naar de tweede lijn.
In de groep patienten voor wie de huisarts een
e-meedenkconsult inzette, verminderde het
aantal fysieke verwijzingen met7o%. We zien dit
ook terug als we de fysieke verwijzingen naar de
poli IG van Zuyderland vergelijken met de Iandelijke trend: er was een verschil van 2,7 verwijzingen per 1000 patienten in 2018. De optelsom
van de fysieke consulten op de polikliniek en
e-meedenkconsulten nam Licht toe door de
introductie van de e-meedenkconsulten, wat
suggereert dat de drempel voor het inzetten van
een e-meedenkconsult door huisartsen lager is
dan voor een fysieke verwijzing. Het aantal
fysieke verwijzingen is echter afgenomen en
aangezien de geschatte relatieve kosten voor
een e-meedenkconsult28,8% lager liggen dan
voor een fysiek consult— nog los van de vervolgkosten — kunnen we concluderen dat de totale
zorgkosten zijn afgenomen door de introductie
van het e-meedenkconsult Dit komt overeen
metstudies waarin is aangetoond dat door de
inzet van e-meedenkconsulten het netto aantal
verwijzingen naar de medisch specialistische
zorg met 22-68% vermindert;8-"dit geeft een
kostenbesparing van naar schatting 18%!
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Waarover gaat het e-meedenkconsult?
Aantallen vragen van huisartsen en adviezen van medisch specialisten
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12(1,1)

DEXA

25 (2,4)

overige functietesten

8(0,8)

gastroscopie

totaal hoger dan het aantal ingediende e-meedenkconsulten.

patient kon aanvragen, is het aantal diagnostische testen in

* Aangezien de huisarts meer dan een diagnostische test per

DEXA = 'dual-energy X-ray absorptiometry'.

13(1,2)

colonoscopie

endoscopie

44(4,2)

24-uursbloeddrukmeting

functietesten

22(2,1)

rontgenonderzoek

echografie
109(10,4)

25 (2,4)

beeldvormend onderzoek

148(14,1)

urine

803(76,7)

n (%)*
(n = 1047)

feces

bloed

laboratoriumonderzoek

diagnostiek

Aanvullende diagnostiek door de huisarts
With. het e-meedenkconsult

TABA 3

Onze studie heeft verschillende beperkingen.Ten eerste volgden
we patienten 3 maanden," waardoor patienten die later werden
doorverwezen naar de tweede lijn buiten de analyses bleven. Het
lijkt echter onwaarschijnlijk dat het om een groot aantal patienten
gaat, want van de patienten die uiteindelijk na een e-meedenkconsult werden verwezen, werd 82,4% binnen i maand verwezen.Ten
tweede brachten we alleen de verwijzingen naar Zuyderland in
beeld. Patienten die na een e-meedenkconsult naar een ander ziekenhuis werden gestuurd, zijn niet meegenomen in de analyse. De
kans dat een patient naar een ander ziekenhuis werd verwezen is
echter klein, omdat Zuyderland het enige ziekenhuis is binnen het
adherentiegebied. Verwijzingen naar Zuyderland locatie Heerlen
konden wel worden meegenomen in de analyse door de fusie van
de ziekenhuizen op de locaties Heerlen en Sittard-Geleen.

p7-;p3'ki,;r,.<,Il '7
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Met deze studie laten we zien dat huisartsen
het e-meedenkconsult IG gebruikten voor een
groot scala aan vragen over alle deelgebieden
van de interne geneeskunde. Ruim 8o% van de
patienten bij wie een e-meedenkconsult werd
ingezet, kon verder worden behandeld door de
huisarts. Het gebruik van de e-meedenkconsulten leidde tot een afname van 70% van de
fysieke verwijzingen ten opzichte van de situatie waarin e-meedenkconsulten niet beschikbaar waren.
Een e-meedenkconsult tussen huisarts en specialist geeft gelegenheid voor een planbaar
digitaal overleg waarbij de verslaglegging van

CONCLUSIE

E-meedenkconsulten IG hebben verschillende
voordelen ten opzichte van het huidige telefonische overleg tussen huisarts en specialist
over patienten die nog niet bij de specialist in
behandeling zijn. Ten eerste krijgt de specialist
de gelegenheid om het antwoord te baseren op
volledige informatie van de huisarts, waaronder de verrichte diagnostiek. Dit lijkt cruciaal,
aangezien de huisarts bij 85% van de patienten
al diagnostiek had verricht Door inspanningen
van MCC Omnes vraagt meer dan 95% van de
huisartsen in de regio hun eerstelijns diagnostiek aan via Zuyderland, waardoor de uitslagen
altijd zowel voor de huisartsen als voor de
medisch specialisten van Zuyderland beschikbaar en inzichtelijk zijn.',Ten tweede wordt
door de inzet van het e-meedenkconsult
gewaarborgd dat de meest inhoudsbekwame
specialist de vraag van de huisarts beantwoordt De afdeling Interne Geneeskunde van
Zuyderland heeft zo verschillende internisten
ingezet om de e-meedenkconsulten te beantwoorden, waarbij de e-meedenkconsulten
worden toegewezen aan de internist met de
meeste kennis over het betreffende onderwerp.
Ten derde waarborgt het inzetten van e-meedenkconsulten de verslaglegging van het overleg in zowel het patientendossier bij de huisarts als het ziekenhuisdossier.

Vrsordoj,
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het overleg in zowel het patientendossier bij de
huisarts als het ziekenhuisdossier is gewaarborgd.
In vervolgonderzoek moet worden aangetoond
of het e-meedenkconsult ook effectiefis voor
andere specialismen. Ook moet de complexiteit van de vraagstellingen — en een mogelijk
leereffect bij de huisartsen — worden geanalyseerd. Tot slot moet een kosteneffectiviteitsanalyse worden uitgevoerd waarbij de verhouding met de telefonische consulten in acht
genomen wordt en op grond waarvan conclusies getrokken kunnen worden over de beste
tarifering voor transmurale communicatie.
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Gerelareerd a rtikel:
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en huisarts als aanspreekpunt voor de
patient en als poortwachter naar de tweede
lijn is een logische manier om de zorg in te
richten als het streven is om zorg in samenhang en doelmatig te organiseren. Dit gedachtegoed is terug te vinden in diverse rapporten
van de overheid, medisch specialisten en huisartsen, die de laatste tijd het licht
E-meedenkconsulten passen in deze manier
van denken.
In het onderzoek naar e-meedenkconsulten
dat elders in dit tijdschrift staat beschreven,
gaven de huisartsen aan ofzij de patient verwezen zouden hebben als het meedenkconsult
niet had bestaan.,Uit het onderzoek blijkt dat
het aantal verwijzingen naar de polikliniek
Het e-meedenkconsult in het onderzoek was

Van e-meedenkconsult naar
e-samenwerkconsult

Interne Geneeskunde gedurende de onderzoeksperiode daadwerkelijk daalde. Om aan te
tonen dat de dating in het aantal verwijzingen
toe te rekenen is aan de interventie,zou een
gerandomiseerde trial moeten plaatsvinden.
Toch vinden wij dit een veelbelovende manier
van werken. Om dit duurzaam in te bedden
moeten we echter met een bredere blik kijken
naar onze manier van samenwerken, de rol van
ICT, onze aandacht voor patientbetrokkenheid
en de opleiding van de zorgprofessionals van
de toekomst

Elders in dittijdschriftstaan de resultaten van een onderzoek naar het
effect van e-meedenkconsulten. Dit onderzoek laatzien hoe kennis uit
de tweede lijn kan worden benut in de eerste lijn. Kortgezegd komt het
erop neer dat een generalist de samenhang der dingen bewaakten
waar nodig expertise van een specialist inroept. is her
e-meedenkconsult de oplossing om expertise beschikbaar te maken
zonder dat dezorg duurder wordt?
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beperkt tot nieuwe patienten, bij wie de huisarts het initiatief heeft Hoe mooi zou het zijn
om e-meedenkconsulten te verbreden naar
e-samenwerkconsulten voor bekende patienten. Dat geeft mogelijkheden om ofte stemmen over patienten die al onder behandeling
zijn van de medisch specialist Bij patienten
met multimorbiditeit die onder behandeling
zijn bij meerdere medisch specialisten geeft
dit ook de zeer gewenste mogelijkheid tot
e-samenwerkconsulten tussen medisch specialisten onderling. Het initiatief kan zowel bij de
huisarts als bij de medisch specialisten liggen.
Dan is er nog de uitdaging om ook andere
zorgprofessionals te betrekken bij e-samenwerkconsulten. Wat dacht u van de wijkver-

pleegkundige? Durven we het aan om ook buiten het domein van dokters een overlegmogelijkheid in te richten en nu eens echt meer
samenhang in de zorg aan te brengen? Er zijn
veel initiatieven met gedeelde dossiers, maar
dat gaat vaker om het delen van gegevens dan
om het delen en ontwikkelen van kennis en
inzichten over een patient die bij alien bekend
is. De Siilo-app bijvoorbeeld biedt weliswaar
de mogelijkheid om met meerdere specialismen te overleggen over een 'casus', maar niet
zozeer over een bekende patient
Of het nu gaat om bekende ofonbekende
patienten, bij e-consultaties is overeenstemming over de spelregels noodzakelijk. Een
voorbeeld hiervan zijn de regels over consulten
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`DE HUISARTS IS HET
AANSPREEKPUNT VOOR DE
PATIENT EN DE POORTWACHTER
NAAR DE TWEEDE LIJN'

Het is noodzakelijk dat de digitale inrichting
van e-samenwerkconsulten past bij de dagelijkse manier van werken van zorgprofessionals en bij de behoeften die patienten hebben.
I n het onderzoek werd gebruikgemaakt van de
bestaande ICT-mogelijkheden en werd aangesloten bij het huisartsen- en ziekenhuisinformatiesysteem (HIS en ZIS). Applicaties die niet
ofslechts aan een zijde passen bij HIS ofZIS of
andere elektronische zorgdossiers zijn onwenselijk. Slechts incidenteel is er een mogelijkheid voor patienten om inzage te krijgen in de
communicatie tussen professionals ofom
eigen meetwaarden offilmpjes te benutten bij
die communicatie. De Algemene Verordening
Persoonsgegevens(AVG)speelt hierin echter
een remmende rol, wellicht onbedoeld en
mogelijk onterecht,
De overheid wil elektronische gegevensuitwisseling versnellen door harmoniseringvan taalgebruik en technische koppelingen.8 In deze

ICT

in de Siilo-app; deze app hanteert de Prisma
gedragscode.,De juridische verantwoordelijkheid bij alle consultaties moet helder zijn. Bij
nieuwe patienten ligt de verantwoordelijkheid
bij degene die contact heeft met de patient6 Bij
gemeenschappelijke patienten vraagt dit
afstemming; daarvoor is ons nog geen overkoepelend beleid bekend.
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Chapeau voor de tijd en energie die de huisartsen en medisch specialisten in het e-meedenkconsult hebben gestoken. Maar waarom zijn de
aiossen hier niet bij betrokken? Voor de aiossen kan dit een leerinstrument zijn als ze in
nauw contact met hun opleider e-consulten
beantwoorden.,
We erkennen allemaal dat het succes van technologische innovaties mede afhankelijk is van
de aanpassingsbereidheid en het aanpassings-

De aios: huisarts en medisch specialist van
de toekomst

Het e-meedenkconsult is uiteraard geen doel
op zich, maar wil een bijdrage leveren aan de
kwaliteitvan zorg. De patient is degene die
bepaalt ofde zorg bijdraagt aan zijn of haar
kwaliteit van Leven. Patienten verwachten van
medisch specialisten en huisartsen dat zij
onderling samenwerken, maar vooral ook dat
zij samenwerken met patienten. Het e-meedenkconsult is een mooi voorbeeld van een
digitaal hulpmiddel binnen een zorgnetwerk
waarbij verschillende spelers in het netwerk op
verschillende momenten waarde kunnen toevoegen voor de patient Ook het zorgnetwerk
moet de behoefte van de patient als uitgangspunt nemen.
Wij zijn dan ook heel benieuwd hoe de patient
de toegevoegde waarde van het e-meedenkconsult ervaart Wat kunnen wij leren van de
patient? Laten we nadrukkelijk de patient
betrekken bij de ontwikkeling, adoptie en
implementatie van innovaties.

Wat vindt de patientervan?

beweging zal de gedachtevorming over de uitwisseling van kennis in consulten moeten worden meegenomen. Wij houden geen pleidooi
voor een landelijke aansturing van overlegplatforms; enige vorm van concurrentie is gewenst
als stimulans voor innovatie en prijsstelling.
Het wordt echter wel een hele puzzel om dat
brede palet met videoconsultatie, chatten en
nog te bedenken applicaties overzichtelijk,
praktisch en eenvoudig te houden.
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We hopen daadwerkelijk dater meer samenhang in de zorg zal komen: meer meedenken
en samenwerken. Laten we datvooral niet
alleen digitaal doen. Elkaar ontmoeten, elkaar
leren kennen en eens even de telefoon pakken
is straks misschien ouderwets, maar ons persoonlijk contact zal hetfundament blijven
waarop we verder moeten bouwen.

TOT S LOT

vermogen van zorgprofessionals. Dat technologische innovatie een plaats verdient in de
eerstelijns- en medische vervolgopleidingen, is
wat ons betreft helder. Maar hoe doe je dat?
Om aiossen en opleiders hiervoor handvatten
te bieden heeft De Jonge Specialist samen met
de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ontwikkeld.rn De aiossen van nu zijn proactief bezig met hun toekomst Juist onze
jonge collegae in opleiding zijn de creatieve en
innovatieve geesten die wij zo nodig hebben
voor onze toekomst Onze tip: geefaiossen de
ruimte en tijd om mee te leren, te exploreren
en te experimenteren. Laat hen het vliegwiel
vormen voor deze nieuwe manieren van werken.
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`HET E-MEEDENKCONSULT KAN HELPEN OM TOT MEER
SAMENHANG IN DE ZORG TE KOMEN'
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