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De eerste ervaringen met het Digitale meedenkconsult  

In de vorige nieuwsbrief werd u geïnformeerd over het Digitaal meekijkconsult en bijbehorende 

verwijsinformatie. 

Inmiddels zijn sinds 21 September de nodige consulten aangevraagd en uitgevoerd! De eerste ervaringen 

zijn dat het voldoet aan een behoefte om laagdrempelig advies te vragen met daarbij archivering van de 

gegevens en beloning voor inzet. Het digitale meedenkconsult past in huidige 2
e
 COVID periode met 

afname van capaciteit in het MCL voor niet direct noodzakelijke non-COVID zorg en benodigde 

optimalisatie van de triage van verwijzingen. 

Uiteraard moet er in de eerste periode nog geleerd worden hoe we om kunnen gaan met deze nieuwe 

manier van consultatie. Dat geldt voor zowel huisarts als specialist. We kunnen echter niet leren als we 

niet weten wat er mis gaat. Daarom graag aandacht voor het volgende: 

 Huisarts 

De specialist probeert binnen 3 werkdagen een advies te geven. Heeft u na 3 dagen nog geen bericht, zou 
u dan contact op willen nemen met de betreffende poli? 
  
LET OP: 
1) Patiënten die worden behandeld binnen de ketenzorg kunnen niet voor een ketenzorg gerelateerd 
probleem worden verwezen voor een digitaal meedenkconsult 
 
2) Patiënten die onder behandeling staan van de specialist, kunnen niet voor een vraag over dezelfde 
problematiek voor een digitaal meedenkconsult worden verwezen 
  
In beide gevallen zou er namelijk sprake zijn van dubbelfinanciering. Naast laagdrempelige consultatie van 
een specialist met goede documentatie van het advies, is ook vermindering van zorgkosten een doel van 
het digitaal meedenkconsult. De specialist is daarom gevraagd om met name in de opstartfase bij 
bovenstaande gevallen een terugkoppeling te geven aan de huisarts.  
  
   

Specialist 

De huisarts spreekt met de patiënt af dat hij binnen drie werkdagen een antwoord verwacht op de gestelde 
vraag. De patiënt zal dus na drie dagen de praktijk bellen voor een vervolgbeleid of verwacht een 
telefoontje van de huisarts. Als de huisarts na drie dagen geen antwoord heeft ontvangen, zal hij/zij 
contact opnemen met de poli. 
  
Als de huisarts abusievelijk een patiënt verwijst die reeds voor hetzelfde probleem bekend is op de poli, of 
voor een hieraan gerelateerde aandoening is geïncludeerd in ketenzorg, wordt u verzocht dit actief terug 
te koppelen aan de huisarts. Dit is bekend bij de huisartsen.  
  
 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met  MCCLeeuwarden@mcl.nl 

In December volgt een meer uitgebreide evaluatie. 

  

Het digitaal meedenkconsult is gecontracteerd door CoLeo, maar ook niet leden kunnen van deze 

verwijsoptie gebruik maken. 

Mocht u nog niet lid zijn van CoLeo, maar wel lid willen worden, dan kunt u zich aanmelden via 

secretariaatcoleo@dokterszorg.nl. 

Het aanmeldformulier vindt u onder deze link: 

http://mccleeuwarden.nl/aansluitingsovereenkomsthuisartsencooperatie 
 

 

Nieuws  
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Voortgang van de opvang van kinderen met een acute zorgvraag in het MCL. 

 Vanaf volgende week maandag 2 november zal de opvang van de kinderen met een acute zorgvraag 

plaats vinden op de Spoedeisende hulp. Uitgezonderd voor kinderen < 6 weken en bekende oncologische 

kinderen. 

Aanmeldprocedure blijft gelijk aan de huidige afspraak namelijk: 

Ieder kind dat u wilt doorverwijzen overlegt u met de dienstdoende kinderarts. 

  

Uitgezonderd de kinderen met een chirurgische of traumatologische problematiek. Deze kinderen dienen 

aangemeld te worden bij de SEH arts of regie verpleegkundige van de spoedeisende hulp. 

  

Namens medewerkers kinderafdeling en de spoedeisende hulp MCL 

 

 

 

 

Contact met plastisch chirurg bij post operatieve vragen of problemen na een plastisch 

chirurgische ingreep  

Graag attenderen wij u er op dat indien een patiënt postoperatieve vragen heeft of problemen ondervindt 

het wenselijk is dat er altijd contact wordt opgenomen met de dienstdoende plastisch chirurg. Deze is 

overdag op werkdagen bereikbaar op nummer 058-2863872 en buiten deze uren via de receptie van het 

MCL op nummer 058-2866666. 

Dit verzoek heeft te maken met het brede palet aan specifieke ingrepen die de plastisch chirurg uitvoert. 

Wilt u dit bericht verspreiden naar collega’s? Hartelijk dank voor uw medewerking. 

  

Maatschap plastische reconstructieve en handchirurgie Friesland 

  
 

 

Verwijzing naar aanleiding van BI-RADS 0 uitslag BOB 

Een patiënt met een uitslag BI-RADS 0 bij het bevolkingsonderzoek kunt u verwijzen naar de radiologie 

voor een echo onderzoek. Dit is een verwijzing naar de radiologie, maar de planning van de afspraak wordt 

behandeld door de mammapoli. 

U vindt de verwijzing in Zorgdomein bij “Diagnostiek” onder het kopje “Röntgenonderzoek”. 

Dezelfde verwijzing is te vinden bij de “Medisch specialistische zorg” onder het kopje “Heelkunde, 

Mammapathologie”. 

 

 



 

 

 

De BI-RADS 0 verwijzing is uitsluitend bestemd voor onderstaande criteria: 

-Verwijzing BI-RADS 0 via Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. 

  

Ook als de radioloog geen afwijkingen vindt wordt in het MCL  patiënten een nagesprek aangeboden met 

de chirurg/verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek wordt gesproken over het doorverwijzen na het 

BVO en over de uitslag van het onderzoek. Dit gesprek vindt alleen plaats als de patiënt daar 

belangstelling voor heeft. Dit consult blijft binnen de eerstelijns verwijzing, er zijn dus geen extra kosten 

aan verbonden.  
 

 

 

Verwijzing naar Mammapoli 

Verwijzingen naar de Mammapoli, anders dan BI-RADS 0, vindt u bij de “Medisch specialistische zorg” 

onder het kopje “Heelkunde, Mammapathologie”. 

Gebruik de verwijzing “Combinatieafspraak mammapoli” als de patiënt voldoet aan één van 

onderstaande inclusie criteria:  

  Palpabele laesie in de mamma 

 Onzekere bevinding bij lichamelijk onderzoek óf  

 Patiënt uit bevolkingsonderzoek óf  

 Patiënt met afwijking op mammogram of  

 Patiënt met sterk belaste familieanamnese (zie NHG standaard) 

 Patiënt  met bloederig tepelvocht 

 Soms voorlichting/geruststelling nodig t.a.v. bij. pijnklachten 

Gebruik de verwijzing “Combinatieafspraak familiaire belasting mammacarcinoom” bij vrouwen met 

verhoogd risico op mammacarcinoom op basis van familiaire/genetische belasting. 
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