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Op welke momenten maakt u gebruik van Doktr.nl en
waarvoor gebruikt u het?
“Het wordt meestal gebruikt op initiatief van mijn
patiënten, als ze via onze website een vraag stellen met
Doktr.nl. Maar het gebeurt ook wel dat ik zelf een “lijntje
opengooi” naar een patiënt, of een hulpverlener, om
beveiligd te kunnen communiceren over een complexe
situatie. Toen ik een paar jaar geleden startte met
Doktr.nl mistte ik in eerste instantie nog de

De voordelen van e-Consult zijn inmiddels bekend. Een
goede module levert gemak en tijdsbesparing op voor
zowel patiënt als zorgverlener. Maar wat betekent het
werken met e-Consult in de praktijk? Wij vroegen
huisarts Bart Timmers naar zijn ervaringen met Doktr.nl
als gebruiker van het eerste uur én expert op het gebied
van e-Health in de medische praktijk.

Interview met Bart Timmers, huisarts en …"
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notificatiemail, maar toen die eenmaal geïntroduceerd
was, een jaar of 3 geleden, ging het echt goed van start.’
 
Hoe reageren patiënten op het gebruik van e-
Consult?
“Het eConsult in allerlei vormen kennen ze bij mij al
bijna 20 jaar. Maar ik hoor telkens weer hoe handig
mensen het vinden en hoe erg ze het waarderen.”
 
 

 
 
Welke praktische problemen lost Doktr.nl voor u op?
“Bereikbaarheid. In feite ben je 7×24 uur bereikbaar. Dat
betekent niet dat je continu in je mailbox hoe" te leven,
mensen snappen echt wel dat je niet a la minuut zult
reageren. Wij [de medewerkers bij de praktijk van Bart
Timmers] reageren binnen 48 uur op werkdagen. Maar
het feit dat ze zelf wel op ieder gewenst moment kunnen
reageren, is veel waard. Ik probeer de assistentes ook te
stimuleren dat ze er aan denken om in drukke tijden
mensen óok op de mogelijkheid van het e-Consult te
wijzen. Soms scheelt dat echt consultbezoeken, of kun
je een eventueel later consultbezoek goed
voorbereiden.”
 
Welke voordelen biedt volgens u Doktr.nl ten
opzichte van andere e-Consult applicaties?
“Doktr.nl is in feite te koppelen met ieder HIS, omdat na
ieder contact de inhoud via Edifact naar het HIS
verzonden wordt. Dat scheelt knippen en plakken.
Daarnaast zijn er extra mogelijkheden, je kunt
bijvoorbeeld antwoorden als standaard-antwoord
opslaan. Ook kun je heel gemakkelijk allerlei bijlagen
meesturen of gesprekken doorsturen naar een collega of
naar een specialist. Daarnaast is het mogelijk om

“Het gaat er niet om of het tijd kost, het gaat er om dat
je een betere praktijkvoering krijgt, en dat krijg je!”
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groepsgesprekken organiseren, waarbij je een tijdje
bijvoorbeeld een mede-behandelende specialist, of een
mantelzorger mee uitnodigt. Tenslotte vind ik de
weergave in een soort tijdlijn prettig.”
 
 

 
 
Wat zijn uw wensen ten aanzien van Doktr.nl? Mist u
nog zakenin de applicatie of bij de implementatie?
“Er zijn nog wel wat wensen in de fine-tuning. Ik zou
bijvoorbeeld standaard altijd het laatst geopende
eConsult bovenaan willen zien staan. Ik zou het ook fijn
vinden om niet ieder mailtje direct als Edifact te
verzenden, maar dat als groepje te doen op het moment
dat je vindt dat het consult wel afgerond is. Maar dat zijn
nog wat details. En er zijn zo veel mogelijkheden bij
gekomen, dat ik best wel eens een goede tutorial zou
willen zien.”
 
Er zijn artsen die denken dat het gebruik van e-
Consult extra werk oplevert. Wat zou u andere
huisartsen adviseren die terughoudend zijn over e-
Consult?
“Consulten kosten tijd, evenals visites, telefoontjes en
administratie. Dus ik kan me voorstellen dat collega’s
terugschrikken als ik zeg dat online consult óók tijd kost.
Maar het gaat er niet om of het tijd kost, het gaat er om
dat je een betere praktijkvoering krijgt, en dat krijg je! Ik
kies er zelf voor om 1 á 2 consulten per dag weg te
strepen ten faveure van de e-Consulten, omdat je echt
hiermee andere mogelijkheden krijgt om mensen te
helpen. Ik vind het zelf veel fijner en beheersbaarder dan
telefoontjes, hoewel daar soms ook wel degelijk nog
plaats voor is. En verder zijn consulten die eventueel
toch uit e-Consulten voortvloeien beter voorbereid, kun

“Ik hoor telkens weer hoe handig mensen het vinden
en hoe erg ze het waarderen.”
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je beter een vervolg geven aan consulten en zijn veel
mensen je echt dankbaar voor de mogelijkheid om via e-
Consult bereikbaar te zijn. Kortom: Betere zorg. In niet
per se meer tijd!”
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