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Inleiding

Wat is het Gezamenlijk Consult?

Bij het Gezamenlijk Consult bezoekt een specialist een groepje 

huisartsen die gezamenlijk patiënten zien, diagnosticeren en 

eventueel ter plekke behandelen. Het voornaamste doel van 

het Gezamenlijk Consult is de verwijzingen naar het zieken-

huis te verminderen, hetgeen na jarenlange onderzoeken en 

ervaring is gebleken. Een ander bijkomend voordeel van het 

Gezamenlijk Consult is dat het contact tussen de 1e en de 2e 

lijn significant verbeterd, om nog maar niet te spreken van de 

kennisoverdracht. Daarbij is het voor een specialist erg prettig 

wat meer achtergrondinformatie over de patiënt te krijgen. De 

participerende huisartsgroep krijgt elk jaar een ander specia-

lisme, vandaar dat de naam Carrousel Gezamenlijke Consulten 

is ontstaan.

Dit draaiboek is bestemd voor alle: consulent-specialisten, 

huisartsen en hun assistentes.

De Carrousel Gezamenlijke Consulten heeft momenteel 15 

specialismen die met de Carrousel participeren: algemene in-

terne geneeskunde, cardiologie, dermatologie, fysiotherapie, 

gynaecologie, heelkunde, kindergeneeskunde, longziekten, 

MDL, neurologie, orthopaedie, ouderengeneeskunde, psychia-

trie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. In de toekomst 

zal er wellicht nog uitbreiding plaats vinden met andere spe-

cialismen.

Iedere huisartsgroep wordt voor de periode van één jaar maan-

delijks bezocht door een consulent van een bepaald specia-

lisme. Na afloop van dat jaar krijgt de huisartsgroep een an-

der specialisme. Uiteraard wordt geprobeerd om elk jaar een 

ander specialisme toe te wijzen aan een groep, maar hier kan 

niet altijd aan worden voldaan.

We hopen dat u in dit draaiboek makkelijk informatie kunt vin-

den, wanneer u die nodig heeft in de loop van de Carrousel 

Gezamenlijke Consulten.

Mochten onderdelen niet duidelijk zijn, of wanneer u anders-

zins vragen heeft, kunt u zich wenden tot het coördinatiepunt 

(de benodigde gegevens hiervoor vindt u op de voorblad).
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Het Gezamenlijk Consult 

De huisartsgroep bestaat uit 3-4 huisartsen, die tezamen met 

een consulent-specialist op maandelijkse basis een Gezamen-

lijk Consult houden in een huisartspraktijk. 

De afspraken voor een Gezamenlijk Consult worden door de 

huisartsgroep en de consulent zelf gemaakt. Het is van belang 

om vóóraf de afspraken, zo mogelijk voor het gehele jaar, vast 

te leggen.

De richtlijnen voor het Gezamenlijk Consult kunnen per speci-

alisme verschillen; in het ene specialisme betreft dit patiën-

ten, die de huisarts wil verwijzen, in een ander specialisme pa-

tiënten waarbij de huisarts specialistische consultatie behoeft. 

Dit zal de consulent tijdens het 1e Gezamenlijk Consult met de 

huisartsgroep bespreken.

Mocht de patiënt (in de loop van de tijd n.a.v. het Gezamen-

lijk Consult) alsnog worden verwezen naar de poli, is het van 

groot belang dat de huisarts op de verwijsbrief aangeeft dat 

het een patiënt betreft die tijdens een Gezamenlijk Consult 

gezien werd. De betreffende specialist heeft dan de mogelijk-

heid om het verslag dat naar aanleiding van dit Gezamenlijk 

Consult is gemaakt, via zijn PC in het ziekenhuisprogramma 

(Mirador), in te lezen.

De huisarts ontvangt een kopie van het Gezamenlijk Consult - 

verslag, ter completering van zijn patiëntgegevens (zie Invoer 

gegevens pag. 9).

Gang van zaken tijdens een Gezamenlijk Consult 

• Melding van eventuele bijzondere ervaringen n.a.v. de vorige 

Gezamenlijk Consult bijeenkomst.

• De gegevens van de patiënt worden door de huisarts vooraf 

aan het Gezamenlijk Consult ingevuld op het Huisartsformu-

lier dat op de website www.carrousel-gc.nl is te vinden, door 

de aan zijn eigen gekoppelde gebruikersnaam en wachtwoord 

in te voeren ;

• De specialist heeft de mogelijkheid om reeds vóór aanvang 

van een Gezamenlijk Consult op de website het door huisarts 

ingevulde formulier al in te lezen, het voordeel hiervan is dat 

de specialist daardoor in de gelegenheid wordt gesteld om 

al bekende gegevens en/of eventuele instrumenten die ge-

bruikt kunnen worden tijdens het lichamelijk onderzoek mee 

te nemen. Buiten de patiëntgegevens vult de huisarts tevens 

de ‘Reden van verwijzing naar het Gezamenlijk Consult’, de 

‘Diagnose’, en eventueel een ‘Korte voorgeschiedenis’ in.

• Tijdens het Gezamenlijk Consult licht de huisarts zijn Huis-

artsformulier toe en de consulent en/of collegae stellen des-

gewenst vragen ter verheldering;

• De betreffende huisarts roept de patiënt er bij en stelt deze 

voor aan de aanwezige artsen.

• De consulent-specialist tracht bij de patiënt tot vraagverhel-

dering te komen en neemt de anamnese af;

• De consulent onderzoekt indien nodig samen met de 

huisarts(en) de patiënt;

• Gezamenlijk vindt een analyse plaats op basis waarvan een 

plan wordt opgesteld. De (eigen) huisarts draagt hiervoor de 

verantwoordelijkheid, als mede voor de wijze waarop de in-

formatie m.b.t. de bevindingen en plan aan de patiënt wordt 

medegedeeld;

• De specialist vult na afloop van het Gezamenlijk Consult het 

specialistenformulier in via dezelfde website: www.carrou-

sel-gc.nl (eveneens met eigen wachtwoord en gebruikers-

naam);

• De specialist fungeert steeds als consulent, d.w.z. de huisarts 

houdt de medische eindverantwoordelijkheid, tot het mo-

ment dat de patiënt wordt verwezen.

 

Na afloop van het Gezamenlijk Consult:

• De gastheer vult het Registratieformulier in en laat alle aan-

wezige huisartsen én de specialist hun handtekening plaatsen; 

de specialist stuurt dit vervolgens met de interne post naar de 

Coördinator van de Carrousel.

Het is belangrijk dat dit registratieformulier volledig wordt in-

gevuld en ondertekend bij de coördinator terecht komt, dit is 

namelijk nodig om de onkostenvergoeding op het einde van 

een kalenderjaar te kunnen vergoeden. Tevens wordt aan de 

hand van dit formulier de accreditatiepunten toegekend.

Het coördinatiepunt draagt zorg voor verdere verwerking.
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Vergoeding en accreditatiepunten deelname 
aan  het Carrousel Gezamenlijk Consult:

• Voor elk uur dat is bijgewoond bij een Gezamenlijk Consult 

ontvangt de huisarts 1 accreditatiepunt.

• De deelnametijd krijgt de huisarts door het azM afdeling 

Transmurale Zorg vergoed aan de hand van het aantal minu-

ten. Op het einde van een kalenderjaar ontvangt de huisarts 

een onkostenvergoeding voor de deelgenomen tijd aan de 

carrousel, deze stuurt hij/zij ondertekend terug, waarna hij 

het bedrag krijgt overgemaakt.

• De vakgroep van de specialist die deelneemt aan het Ge-

zamenlijk Consult krijgt een bedrag vergoed naar rato het 

aantal specialisten dat heeft deelgenomen aan de Carrou-

sel en aan de hand van het aantal consulten. Ons streven is 

tenminste 10 gezamenlijke consulten per kalenderjaar. Dit 

bedrag is inclusief reiskosten die gemaakt worden om naar de 

huisartspraktijken te gaan. De specialist dient de afhandeling 

hiervan zelf met het hoofd van zijn vakgroep te regelen. 

Selectie patiënten 

Welke patiënten komen in aanmerking?

• De richtlijnen voor het Gezamenlijk Consult kunnen per spe-

cialisme verschillen; in het ene specialisme betreft dit pa-

tiënten, die de huisarts wil verwijzen, in een ander specialis-

me patiënten waarbij de huisarts specialistische consultatie 

behoeft. 

E.e.a. in overleg met de consulent-specialist. 

Uiteraard worden Patiënten die met spoed gezien dienen te 

worden, gewoon rechtstreeks doorverwezen naar het azM.

Aanleidingconsult voor een Gezamenlijk Consult

Zodra een patiënt zich meldt met een klacht, welke voor de 

huisarts een probleem vormt, is het Gezamenlijk Consult een 

optie. Afhankelijk per specialisme zal dit het moment zijn 

waarop u wilt verwijzen of een specialistische consultatie be-

hoeft voor een verdere afhandeling.

De werkwijzen voor de huisarts worden hieronder vermeld:

Werkwijze gastheer:

Een van de huisartsen van de groep fungeert als ‘gastheer’. 

Zijn taak bestaat uit het beschikbaar stellen van de ruimte 

voor het te houden Gezamenlijk Consult en het inplannen van 

de patiënten die voor het Gezamenlijk Consult worden aan-

gemeld. Tevens zorgt de gastheer dat het registratieformulier 

elke keer na afloop van een Gezamenlijk Consult ondertekend 

bij de coördinator terecht komt. 

De gastheer of diens assistente regelt de feitelijke planning 

van de Gezamenlijke Consulten; 

de data waarop de Gezamenlijke Consulten zijn gepland ge-

beurt in overleg met de specialist. De assistente van de gast-

heer wordt benaderd door de assistentes van de andere  deel-

nemende huisartsen van de groep voor planning van afspraken 

van patiënten voor het Gezamenlijk Consult. 

Werkwijze voor de huisarts:

• U informeert de patiënt over het Gezamenlijk Consult;

• U (of uw assistente) overhandigt de patiëntenfolder van de 

Carrousel, en vult datum, tijd en de praktijk waar de patiënt 

wordt verwacht voor het Gezamenlijk Consult in op de eer-

ste pagina van deze folder.

Advies bij overaanmelding

Bij bepaalde vakgebieden zoals orthopaedie en dermatologie 

kan het wel eens voorkomen dat voor een Gezamenlijk Consult 

meer patiënten door de deelnemers worden aangemeld dan 

verwerkt kunnen worden in de tijd die de huisartsgroep hier-

voor heeft afgesproken. Wij gaan uit van één bespreking per 

maand van ± anderhalf uur.
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Wij adviseren de huisartsgroep bij aanvang van de Carrousel 

Gezamenlijke Consulten te bespreken hoe te handelen bij 

overaanmelding (in overleg met de consulent), waarbij geko-

zen kan worden uit drie mogelijkheden:

1. de bespreking duurt zoveel langer dan nodig is om de aange-

melde patiënten te kunnen bespreken;

2. er wordt een extra bespreking ingelast;

3. wanneer de geplande bespreking is ‘volgeboekt’ kunnen 

geen nieuwe patiënten meer worden aangemeld voor die 

bespreking, en wordt de patiënt, indien dit acceptabel is, 

geboekt naar de volgende bespreking. Dit laatste brengt het 

risico van ‘stuwing’ met zich mee. 

Onze ervaring is dat het probleem ‘volgeboekt’ in de praktijk 

niet zo vaak voorkomt.

Wanneer de gastheerpraktijk de afgesproken ‘capaciteit’ heeft 

vol gepland, dienen de deelnemers hiervan direct op de hoogte 

te worden gesteld en hun maatregelen te treffen. 

De gastheerpraktijk speelt hierbij dus een grote rol.

Werkwijze website Carrousel

De werkwijze op de website van de Carrousel www.carrousel-

gc.nl kan worden opgevraagd bij de coördinator.

Uiteraard hoeft dit alleen te worden gedaan door deelnemen-

de huisartsen en specialisten, deze krijgen dan ook direct hun 

persoonlijke inlogcode en wachtwoord toegezonden.

Werkwijze Mirador voor de deelnemende 
specialisten

Indien u de naam van de patiënt heeft opgeroepen en het vakge-

bied heeft aangeklikt, komen bij het kopje ‘brieven’ de verslag-

brieven zichtbaar van de Carrousel onder de naam ‘Carros’.

Financiële administratie voor de patiënt  

Het aanleidingconsult  zal door de huisarts op de gebruikelijke 

manier voor de patiënt in rekening worden gebracht. 

Van het Gezamenlijk Consult zal de patiënt GEEN rekening ont-

vangen. De reden hiervoor 

is dat de huisarts de financiële vergoeding, volgens afspraak, 

vanuit de Carrousel ontvangt. 

Deze vergoeding wordt aan het einde van het kalenderjaar uit-

gekeerd.

Verdere contacten van de patiënt naar huisarts dan wel speci-

alist worden weer als gebruikelijk berekend.

Transmurale Zorg
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