Meekijkconsult Cardiologie Patiënten Brief
Meekijkconsult Cardiologie: specialistische zorg bij uw huisarts
U bent bij uw huisarts geweest met klachten, die mogelijk veroorzaakt worden door een
probleem met uw hart. Dat vraagt om extra zorg en aandacht. Daarom heeft uw huisarts
besloten om u op te nemen in het Zorgprogramma Meekijkconsult Cardiologie. In deze brief
leest u wat dit voor u betekent.

Aanvullend onderzoek is nodig
Om het mogelijke probleem met uw hart goed in kaart te brengen, bespreekt uw huisarts
samen met u welk aanvullend onderzoek nodig is. Voor nader overleg en advies kan de
huisarts de onderzoeksresultaten eventueel voorleggen aan de cardioloog in het ziekenhuis.

Keuze uit drie mogelijkheden
Daarna kan uw huisarts bijvoorbeeld besluiten om een behandeling te starten als dat nodig is
(het kan ook zijn dat geen behandeling nodig is). Als diepgaander onderzoek wenselijk is,
kunt u worden doorverwezen naar de cardioloog in het ziekenhuis. Er is ook een derde
mogelijkheid, het zogeheten ‘Meekijkconsult Cardiologie’.

De cardioloog kijkt mee
Bij dit Meekijkconsult komt de cardioloog naar de huisarts, op één van de twee centrale
locaties in de Hoeksche Waard, waar hij/zij aanschuift voor een speciaal spreekuur. Als
patiënt wordt u uitgenodigd voor dit spreekuur. Hierin bespreekt de huisarts met u uw
situatie, de cardioloog luistert en kijkt/denkt mee. Samen met u worden behandelopties
besproken. Natuurlijk wordt de cardioloog betrokken bij vervolgonderzoek en het inzetten
van de juiste behandeling.
Een Meekijkconsult kan overigens ook digitaal plaatsvinden, u ziet de cardioloog dan niet.

De voordelen voor u
Dit Meekijkconsult Cardiologie heeft voor u enkele prettige voordelen. U krijgt cardiologiezorg
dichtbij huis, waarvoor u niet naar het ziekenhuis hoeft. Omdat dit begeleiding door uw
huisarts betreft, krijgt u deze vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook het overleg met de
cardioloog, of een consult bij deze cardioloog, worden vergoed en niet ten laste gebracht van
uw eigen risico. Voor diagnostisch onderzoek en medicatie gelden de bepalingen uit uw
zorgverzekeringspolis (deze vallen altijd onder uw eigen risico).

Alle aandacht voor privacy
Natuurlijk wordt er op alle mogelijke manieren uiterst vertrouwelijk omgegaan met uw
gegevens, volgens de wettelijke regels omtrent privacy. Onderzoeksgegevens, die naar de
cardioloog ter beoordeling worden gestuurd, worden door de cardioloog ingezien; het advies
van de cardioloog komt in uw dossier bij de huisarts terecht en wordt dus niet opgenomen in
een dossier van de cardioloog. Natuurlijk verloopt deze uitwisseling van uw informatie via
een goed beveiligde digitale verbinding.
De cardioloog legt pas een eigen dossier aan op het moment dat u alsnog naar het
ziekenhuis wordt doorverwezen. Uw gegevens worden zoals gebruikelijk gebruikt voor
facturatie bij de zorgverzekeraar.

Klachten
Goede zorg en tevreden patiënten zijn voor ons bijzonder belangrijk. Vanuit deze ambitie is
ook het Meekijkconsult Cardiologie ontstaan.
Heeft u suggesties, vragen of klachten? Bespreekt u deze dan altijd met uw huisarts. Zo
werken wij samen aan optimale zorg.
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