
Teleconsultatie dermatologie: alternatief voor verwijzen 
  
Met ingang van dinsdag 26 maart kunt u teleconsulten sturen naar de dermatologen van Maasziekenhuis 

Pantein. Met een teleconsult krijgt u op afstand advies van de dermatoloog. De specialist antwoordt binnen 3 tot 5 

dagen met een diagnose en/of behandeladvies. Hiermee is in veel gevallen een verwijzing naar het ziekenhuis 

niet nodig.  

 

Voordelen patiënt en huisarts 

Het doel van de inzet van teleconsultatie is een adequatere, beter op de patiënt toegesneden behandeling door 

de huisarts. Hiermee kan een verwijzing naar de specialist worden voorkomen of helpt het om juist doelgerichter 

te verwijzen. Niet naar de specialist hoeven, bespaart de patiënt tijd en geld. Tenslotte draagt teleconsultatie bij 

aan het kennisniveau van de huisarts. 

 

Onderdeel Zinnige Zorg 

Teleconsultatie is een onderdeel van het project Zinnige Zorg. Hiermee wil het Maasziekenhuis met de inzet van 

e-health-toepassingen het aantal bezoeken aan het ziekenhuis verminderen. 

 

Partner TCCN 

TCCN is de partner van het Maasziekenhuis op het gebied van teleconsultatie. TCCN verzorgt alle 

administratieve processen, waaronder de declaraties. TCCN teleconsulten worden vergoed en gaan niet ten laste 

van het eigen risico van de patiënt.  

 

Hoe werkt het? 

1. Ga vanuit uw HIS naar ZorgDomein; 

2. Klik in het zorgvraagmenu op Teleconsultatie, of op Veel aangevraagde teleconsultatie; 

3. Klik in de schermvermelding TCCN, Maasziekenhuis Pantein op het product Teleconsult dermatologie; 

4. Het aanvraagformulier dat zich opent wordt grotendeels automatisch gevuld vanuit uw HIS. U vult zelf nog de 

vraagstelling in en de antwoorden op een aantal specifieke vragen; 

5. U voegt de foto’s toe en verstuurt het teleconsult; 

6. De dermatoloog beantwoordt het teleconsult binnen 3 tot 5 werkdagen. U vindt dit antwoord in ‘Regie’ in 

ZorgDomein onder de button ‘Ontvangen’. Het antwoord wordt ook per edifact gestuurd naar het adres dat in uw 

ZorgDomein account staat.  

 

Foto’s maken 

Veel huisartsen gebruiken tegenwoordig een mobiele telefoon met camera voor het maken van foto’s. De kwaliteit 

van de foto’s is zo hoog dat er geen speciale instructies nodig zijn. Wel kan het handig zijn de volgende fototips te 

volgen: 

• Stuur minimaal mee: 1 overzichtsfoto en 2 detailfoto’s 

- De overzichtsfoto is nodig om dermatoloog informatie over positie, verspreiding en vergelijking met normale huid 

te geven; 

• Belichting: zoveel mogelijk daglicht 

- Geen flits bij detailfoto’s 

- Licht van zijkant (strijklicht) geeft goede belichting 

• Maak de foto’s zo dichtbij als mogelijk, op 1-15 cm afstand 

- Gebruik zoomfunctie niet 

- Detailfoto’s zullen dichterbij genomen worden dan overzichtsfoto 

• Gebruik eentonige achtergrond: lichtblauw of lichtgrijs 
  
Vragen? 

Voor vragen over teleconsultatie kunt u contact opnemen met de poli Dermatologie, T: 0485-845320 / E: 

Balie_derma@pantein.nl 


