Werkwijze consultatieve raadpleging: informatie huisartsen en POH-GGZ
1. Algemene afspraken:


Kort telefonisch overleg (minder dan 10 minuten) over een patiënt wordt
beschouwd als intercollegiaal overleg, wat niet vergoed wordt uit de POHGGZ-module en geschiedt met gesloten beurs.



Indien het gestelde tijdskader (90 minuten inclusief verslaglegging) niet
volstaat, dan is er waarschijnlijk een indicatie om te verwijzen voor
uitgebreide diagnostiek.



Alleen een huisarts kan een verzoek tot consultatieve raadpleging indienen,
POH kan het organiseren in afstemming met de huisarts.

2. Samen met de cliënt wordt de volgende informatie door genomen








Voor het vragen van consultatieve raadpleging is toestemming van de patiënt
nodig.
De huisarts vraagt om toestemming van de patiënt om gegevens via het KIS
te mogen uitwisselen met een ketenpartner.
Uitleg geven aan de patiënt wat de reden en vorm van consultatie is.
Duidelijk aan geven dat het om een consultatie gaat en geen verwijzing.
Duidelijk aan geven dat deze zorg huisartsenzorg is en niet van de eigen
bijdrage afgaat.
Uitleg geven aan de patiënt dat het belangrijk is dat de cliënt zich bij
verhindering ook afmeldt. En dat het kosten met zich meebrengt als zij zonder
tegenbericht niet verschijnen op de afspraak
Meegeven van de cliënt informatiefolder. Klik hier om naar de cliënt
informatiefolder te gaan!

3. Wanneer kan consultatie aangevraagd worden?





Advies over medicatiegebruik vragen: het ondersteunen van de huisarts bij
start, vervolgen of veranderen van de medicatie.
Diagnostiek laten bepalen: het ondersteunen van de huisarts bij diens
onderzoek ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van een
psychiatrische diagnose.
Advies over behandeling vragen : het ondersteunen van de huisarts bij de
behandeling van een patiënt met psychiatrische klachten.
In overleg met de cliënt wordt de vorm van consultatieve raadpleging bepaalt;
face-to-face of via e-consult.

4. Twee soorten van consultatie
E-consult:
 De huisarts stelt een gerichte vraag aan de consultatiegever via een e-consult
in het KIS. De huisarts vraagt om toestemming van de patiënt om gegevens
via het KIS te mogen uitwisselen met een ketenpartner.
 De consultatiegever geeft advies aan de huisarts over de problematiek/vraag
en plaatst deze informatie in het KIS
 De huisartspraktijk controleert de registratie van het advies in het KIS en
neemt vervolgens verdere stappen om het advies uit te gaan voeren.
Face-to-face
 De huisarts vraagt via het KIS een consultatie aan.
 De huisarts vraagt om toestemming van de patiënt om gegevens via het KIS
te mogen uitwisselen met een ketenpartner.
 Consultatiegever belt de patiënt voor het inplannen van een afspraak.
 De patiënt wordt eenmalig gezien door de consultatiegever, bij de
consultatiegever in de praktijk, eventueel in de huisartsenpraktijk.
 De consultatiegever vermeldt het advies binnen het KIS.
 De huisartspraktijk controleert de registratie van het advies in het KIS. En
neemt vervolgens verdere stappen om het advies uit te gaan voeren.
5. Hoe te declareren?
Consultaties zoals hierboven beschreven kunnen gedeclareerd worden via het KIS..

