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1. Voorgeschiedenis

Het belang van de samenwerking tussen de huisarts en de 

specialist kan vanuit verschillende perspectieven worden be-

naderd; verbetering van kwaliteit van zorg, verbetering van 

communicatie tussen hulpverleners en deskundigheidsbevor-

dering zijn enkele aspecten die hierbij van toepassing zijn.  

Een ander aspect is de toegankelijkheid van de gezondheids-

zorg. De toegankelijkheid van de tweede lijn is door met name 

de wachtlijstpro-blematiek, toenemend onder druk komen te 

staan. Het probleemoplossend vermogen van artsen inzowel 

eerste als tweede lijn is van bepalende in-vloed om patiën-

tenstromen te veranderen. Eén van de manieren om het pro-

bleemoplossend vermogen van de huisarts te verbeteren, is het 

vergroten van diens vaardigheid en kundigheid. Een vaardiger  

en kundiger huisarts zou meer patiënten zelf kunnen behande-

len, patiënten gerichter kunnen verwijzen en zo de toevloed 

van patiënten naar de polikliniek kunnen beïnvloeden. Het 

Gezamenlijk Consult van huisarts en specialist is een manier 

van samenwerken die de huisarts onderwijst aan de hand van 

casus die de huisarts zelf inbrengt. Deze persoonlijke casus ge-

richte werkwijze is zowel een effectieve wijze van behandelen 

als een effectieve manier van onderwijs gebleken. Eind jaren 

tachtig is vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking 

met het Transmuraal Diagnostisch Centrum Maastricht, een 

onderzoek naar de effecten van gezamenlijke consultatie uit-

gevoerd door dr. W. Vierhout op het gebied van orthopedie. 

Vervolgens zijn er studies op het gebied van cardiologie (dr. H. 

Vlek), dermatologie (drs. Y. Bullens) en reumatologie (dr. G. 

Schulpen) geweest. Er is gekozen verschillende vakgebieden te 

testen om bij diverse soorten patiënten en met varianten in de 

opzet van het Gezamenlijk Consult, het concept te beproeven. 

Dit is tenslotte in het zogenaamde Carrousel model geïmple-

menteerd. Hoewel er in Nederland in toenemende mate tussen 

huisartsen en specialisten wordt samengewerkt, is het Geza-

menlijk Consult in deze vorm uniek en wat betreft resultaten 

en toepasbaarheid opmerkelijk.

Gezamenlijk Consult Huisarts-Specialist

De organisatie van een Gezamenlijk Consult is als volgt. Huis-

artsen die deelnemen worden in groepen van 3 à 4 ingedeeld. 

Over het algemeen gebeurt dit op basis van bestaande samen-

werkingsverbanden. Eén van de huisartsen fungeert als gast-

heer in zijn eigen praktijk. Op maandelijkse basis komen deze 

huisartsen bij elkaar, samen met een consulterend specialist. 

Patiënten die de huisarts gedurende deze maand had willen 

verwijzen of patiënten waarover de huisarts in de diagnostiek 

of in het beleid onzeker is kunnen worden ingebracht. 

In het bijzijn van de patiënt wordt de reden voor het Geza-

menlijk Consult door de huisarts toegelicht alsmede de voor-

geschiedenis van de patiënt. De specialist kan samen met de 

huisartsen de anamnese uitdiepen en de patiënt onderzoeken 

om vervolgens de huisarts te adviseren in het verdere beleid. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de huisarts eindverant-

woordelijke blijft in de behandeling (zo lang de patiënt niet is 

verwezen). 

Resultaten

De ervaringen rond Gezamenlijke Consulten bij verschillende 

vakgebieden en bij verschillende categorieën patiënten zijn 

middels gerandomiseerde studies in kaart gebracht. Hoewel 

er per specialisme andere accenten geplaatst kunnen worden, 

stemmen  een aantal algemene effecten van de Gezamenlijke 

Consulten overeen. Op de eerste plaats blijkt het leereffect bij 

de huisarts bijzonder groot te zijn. Het aantal nieuw verwezen 

patiënten door de deelnemende huisartsen naar de polikliniek 

(na een 2 jarige periode van Gezamenlijke Consulten) was bij 

de vakgebieden orthopaedie en cardiologie 10% gedaald. Bij 

reumatologie ging het om een reductie van 62%, maar dat was 

ook het gevolg van andere inclusie-criteria (i.t.t. het insluiten 

van patiënten waar de huisarts een vraag bij had in eerdere 

onderzoeken, werd bij reumatologie het Gezamenlijk Consult 

strikt als alternatief voor verwijzing genomen). 

Door de scholing middels een Gezamenlijk Consult treedt een 

herverdeling van de verwezen patiënten op: niet alleen wor-
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den verwijzingen bespaard, maar door meer kennis worden er 

ook verwijzingen gegenereerd. Kortom, er vindt een betere 

selectie plaats. Uiteindelijk is gebleken dat per saldo een re-

ductie van het aantal verwijzingen wordt bewerkstelligd. Van 

die patiënten die gedurende een Gezamenlijk Consult bespro-

ken worden, wordt slechts een minderheid (ongeveer 15-35%) 

vervolgens verwezen naar de polikliniek. Er wordt jaarlijks 

een verslag gemaakt waarin deze percentages over het be-

treffende jaar worden benoemd. Het merendeels eenmalige 

Gezamenlijk Consult is voldoende voor de huisarts te zijn om 

het verdere beloop zelfstandig af te handelen. Bij het vervol-

gen van de gezondheidstoestand van de patiënten die gezien 

werden tijdens het Gezamenlijk Consult, blijkt dat deze werk-

wijze, vergeleken met de gebruikelijke zorg, niet heeft geleid 

tot verminderde kwaliteit van de gezondheid. 

Daarnaast zijn patiënten over het algemeen bijzonder tevre-

den over deze manier van zorgverlening. Zij worden binnen de 

vertrouwde omgeving van de huisartspraktijk behandeld met 

een beduidend geringere wachttijd en zij ontvangen optimale 

aandacht gedurende het Gezamenlijk Consult.

Niet alleen de huisarts en de patiënt hebben voordeel van deze 

manier van samenwerking. Ook de specialist kan leren van de 

huisarts; de intensieve samenwerking geeft de specialist meer 

inzicht in de specifieke kenmerken van het huisartsgeneeskun-

dig handelen en meer informatie over de sociale context van 

de klachten van de patiënt. Deze betere bekendheid met el-

kaar is een van de kernvoorwaarden om tot betere samenwer-

king te komen. 

Een opvallende bevinding is het veel minder gebruik maken 

van aanvullende diagnostiek in vergelijking met de polikliniek. 

Wellicht komt dit door het feit dat de specialist tijdens een 

Gezamenlijk Consult zijn beoordeling en adviezen dient te ex-

pliciteren aan de huisartsen en zodoende kritischer leert te 

handelen. 

De verschillende effecten hebben een dusdanige omvang dat 

ondanks de tijd die de huisartsen en de specialist investeren in 

een Gezamenlijk Consult, de werkwijze kosteneffectief is.

Carrousel model

Vrij snel gedurende de studies naar de effecten van Geza-

menlijke Consulten bleken de resultaten dermate positief te 

zijn dat implementatie na de onderzoeksfase wenselijk werd 

geacht. Het zogeheten Carrousel model was daarvan het ge-

volg. Dit model is in 1998 in Noord-Limburg geïntroduceerd en 

sinds september 2001 is de regio Maastricht hiermee gestart. 

Het doel is het Gezamenlijk Consult structureel in de gezond-

heidszorg te integreren voor zo veel mogelijk huisartsen en 

voor verschillende specialismen. In de regio Noord-Limburg is 

ervaring opgedaan met 48 huisartsen en 12 consulenten van 

de specialismen cardiologie, dermatologie, KNO, neurologie, 

orthopaedie, oogheelkunde, pulmonologie; allen werkzaam bij 

de Stichting Ziekenhuizen Noord Limburg.

Uit de verwijsregio van het academisch ziekenhuis Maastricht 

nemen momenteel  79 (van de  84) huisartsen deel en 21 con-

sulenten van de specialismen: algemene interne geneeskunde, 

cardiologie, dermatologie, fysiotherapie, gynaecologie, heel-

kunde, kindergeneeskunde, longziekten, MDL, neurologie, or-

thopaedie, ouderengeneeskunde, psychiatrie, reumatologie 

en revalidatiegeneeskunde. De werkwijze is overeenkomstig 

de studiefase; de huisartsen zijn verdeeld in groepen van 3 

à 4 en houden op maandelijkse basis een Gezamenlijk Con-

sult met een vast toegewezen consulent-specialist. Omdat het 

leereffect van het Gezamenlijk Consult gedurende het eerste 

jaar hoog is en het tweede jaar niet veel meer toevoegt, is er 

voor gekozen om gedurende de implementatie de huisartsen 

gedurende één jaar aan een bepaald specialisme te koppelen. 

Vervolgens wordt er van specialisme veranderd. Op deze ma-

nier is er een systeem van doorlopende samenwerking tussen 

huisartsen en specialismen. 

2. Huidige situatie

De Carrousel gezamenlijke consulten is gestart in september 

2001. Het eerste jaar had als voornaamste doel de logistieke 

opzet zo optimaal mogelijk te krijgen. Met name de verslag-

legging van het gezamenlijk consult bleek niet eenvoudig. De 

resultaten waren na één jaar zeer positief; alle deelnemende 

huisartsen hebben hun deelname in 2002-2003 verlengd en alle 

specialismen bleven vertegenwoordigd. Ook in de implementa-
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tie werd geconstateerd dat minder dan 20% van de patiënten 

naar aanleiding van een gezamenlijk consult naar de polikli-

niek verwezen werden. 

De visie zoals beschreven in het volgende hoofdstuk is bepaald 

door de ervaringen zoals die in de onderzoeken zijn gedaan 

en de ervaringen die de deelnemende artsen naar ons heb-

ben teruggekoppeld. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals 

wachtlijstproblematiek, ontschotten van de zorg en zijn als 

uitgangspunten voor het bepalen van de visie gebruikt.

3. Visie

Intern

De vraag die misschien rijst is of het gezamenlijk consult in de 

huidige vorm en samenstelling functioneel blijft. In principe 

krijgen alle huisartsen om de zoveel jaar een herhaling van het 

specialisme. Blijven de huisartsen hiervoor enthousiast?

Hier zijn een aantal kantekeningen bij te maken. Op de eerste 

plaats zijn de ontwikkelingen per specialisme zodanig dat een 

herhaling om de zoveel jaar niet geheel overbodig zou zijn. 

Bovendien zakt de kennis en kunde die de huisarts opdoet ook 

weer deels weg met de tijd. Tenslotte zal er altijd een verloop 

van huisartsen plaatsvinden; huisartsen gaan  met pensioen 

gaan en vervangen worden door jonge (minder ervaren) huis-

artsen. Kortom redenen om aan te nemen dat er een behoefte 

zal blijven bestaan. 

Om de behoefte meer aan te wakkeren kunnen er bovendien 

variaties op het huidige concept plaatsvinden. Om het voort-

bestaan van de Carrousel te bevorderen zullen we een product 

moeten leveren wat aantrekkelijk is en blijft. Het zal gestoeld 

moeten worden op de prevalentie van problematiek in de eer-

ste en tweede lijn, maar ook rekening moeten houden met de 

specifieke wensen van de huisartsen. 

Flexibiliteit in het aanbod, zowel in het onderwerp als in de 

duur en vorm, is van groot belang. 

Vooralsnog blijft de visie overeind dat de Carrousel gezamen-

lijke consulten een bestaansrecht blijft houden. 

Extern

De laatste jaren is er een omslag in het denken rond Transmu-

rale Zorg ontstaan; steeds meer zorgverleners en zorginstanties 

dragen taakherschikking en zorgvernieuwing. In toenemende 

mate wordt RVE Transmurale Zorg gecontacteerd om het Car-

rousel model toe te lichten in andere regio’s in Nederland. 

We zien de verspreiding van het model als mogelijkheid tot 

profilering en reclame van RVE Transmurale Zorg. Het actieve 

beleid hierin zal er uit bestaan door middel van publicaties 

(met name nationaal) en voordrachten de aandacht op onze 

expertise te vestigen. Verder hebben we actief in de regio (Sit-

tard, Heerlen en Rotterdam alwaar ze actief zijn gestart in 

2010) het Carrousel model, aangeboden. Het is geen primair 

streven om heel Nederland “te bekeren”, en alleen daar waar 

mogelijkheden zich voordoen zullen we het gezamenlijk con-

sult actief uitdragen. 

4. Jaarplanning

De doelen die zijn gesteld:

- Minimaal handhaven en mogelijk uitbreiden aantal deelne-

mende huisartsen

- Evaluatie deelnemende huisartsen

- Evaluatie deelnemende specialist/consulenten

- Patiëntentevredenheid meting

- Jaarlijks een jaarverslag aanleveren van de afgelopen 2 jaar 

in vergelijking met elkaar
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5. Literatuurlijst

De volgende literatuur is gebruikt bij het maken van dit be-

leidsplan:

Proefschriften van:

Dr. Vierhout over het Gezamenlijk Consult Orthopaedie - Isbn 

nr: 90 5170 250 7

Dr. Vlek over het Gezamenlijk Consult Cardiologie - Isbn nr: 90 

9014193 6

Dr. Schulpen over het Gezamenlijk Consult Reumatologie - Isbn 

nr: 90 5278 380 2

Relevante artikels:

Zijn te vinden op de website van de Carrousel Gezamenlijke 

Consulten 

www.carrousel-gc.nl onder het kopje informatie - literatuur 

Transmurale Zorg


