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Protocol Consultatie GGZ voor de GGZ aanbieder 
 
Huisartsen Eemland organiseert voor de aangesloten huisartsen in regio Eemland (zie website) de onderdelen 
ehealth en consultatie binnen het GGZ dossier. Om deze onderdelen gestructureerd en transparant te kunnen 
organiseren is ter ondersteuning gekozen voor het communicatiesysteem van VitalHealth. Dit programma biedt 
de mogelijkheden  om in een veilige omgeving digitaal te consulteren met GGZ zorgverleners. Er zijn twee 
mogelijkheden voor de uitvoerder: consultatie psychiater en consultatie basis (alle overige HBO+ en WO 
deskundigheden) in vier vormen; email, telefonisch, casuïstiekbespreking en face to face. 
 

Structuurvoorwaarden voor consultatie 
1. De GGZ aanbieder voldoet aan de voorwaarde voor opname sociale kaart: 

a. Er is een contract met een zorgverzekeraar voor Generalistische of Specialistische GGZ of een 
gemeentelijke instelling 

b. Er is een klachtenregeling aanwezig en/of gecontracteerd 
c. De aanbieder is lid van een beroepsvereniging 
d. Continuïteit van zorg is goed beschreven  

2. De GGZ aanbieder heeft een mantelovereenkomst (voorwaarde voor verwijzing) met Huisartsen 
Eemland én een contract voor consultatie. 

3. Een huisartsenpraktijk die de consultaties heeft gecontracteerd bij Huisartsen Eemland heeft 
bevestigd (eenmalig via mail) dat er een wens is tot contracteren bij deze GGZ aanbieder. 

4. Indien de GGZ aanbieder “consult psychiater” wil leveren, zijn de namen van de psychiaters (en 
BIGnrs) bij Huisartsen Eemland aangeleverd. 

 
Procesvoorwaarden 

1. De GGZ aanbieder maakt (kosteloos) gebruik van VitalHealth voor verslaglegging van consultatie. 
2. De patiënt is akkoord met de consultatie en inzage in het dossier van VitalHealth. 
3. De consultatie wordt binnen vijf werkdagen na de aanvraag afgerond, een F2F consultatie wordt 

binnen vijf werkdagen gepland. 
4. De consultatie is geen verwijzing. Een consultatie kan wel resulteren in een advies voor verwijzing, 

hetgeen eerst met de huisarts wordt besproken. 
5. De consultatie mag niet oneigenlijk worden gebruikt met als enig doel het voorkomen van de eigen 

bijdrage van de patiënt. Indien er mogelijkheden zijn tot verwijzing (Transitie regeling), wordt dit 
besproken met de aanvrager. 

 
Betalingsvoorwaarden 

1. De consultatie wordt vergoed als er in VitalHealth een consultatie is afgerond. 
2. De medewerker die de consultatie heeft gedaan, beschikt over de gevraagde expertise behorend bij 

“consult basis” en/of “consult psychiater”. 
3. De tarieven kunt u opvragen bij Huisartsen Eemland. 
4. Indien de huisartsenpraktijk kiest voor een telefonische consultatie, wordt er ook (achteraf) een 

consultatie aangevraagd via VitalHealth en afgerond. Het tarief per patiënt die besproken wordt, is 
gelijk aan punt 3a of 3b. 

5. Indien de huisartsenpraktijk kiest voor een (periodieke) casuïstiek bespreking, wordt er voor alle 
patienten die besproken worden voorafgaand een consultatie aangevraagd via VitalHealth, voorbereid 
en na de bespreking afgerond. Het tarief per patiënt die besproken wordt, is gelijk punt 3a of 3b. 

6. Indien de huisartsenpraktijk kiest voor een F2F consultatie, wordt dit op dezelfde wijze aangevraagd 
via VitalHealth, voorbereid en afgerond (incl. rapportage). Het tarief is standaard per F2F consult (niet 
per uur)  

7. Reiskosten bij punt 5 en 6 worden niet vergoed.  
8. De consultaties worden per kwartaal automatisch betaald aan de GGZ aanbieder met een specificatie 

van de patienten die geconsulteerd zijn. 


