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Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland
&

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Doel: de leden informeren over de laatste ontwikkelingen.
Verspreiding: per mail. Frequentie: afhankelijk van onderwerpen.
Suggesties en commentaar zijn welkom: trees.seppenwoolde@hvmk.nl (of retour afzender). Met vriendelijke groet, Trees
Seppenwoolde, kwaliteitsfunctionaris SHMK, Kleermakerstraat 51
BG, 1991 JL Velserbroek; Tel: 06-52607798.
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HV-MK nieuws…
HVMK vergaderdata 2018
Let op: de ledenvergaderingen zijn niet meer standaard op de dinsdag
Ledenvergaderingen wo 4 apr, do 14 jun, di 25 sep, wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur. Staan ze al in de agenda? Dit jaar
zullen er regelmatig thema avonden gekoppeld worden aan de ALV.
Bestuursvergaderingen 19 mrt, 14 mei,9 juli,10 sep,12 nov

Vacature HAP bestuur
Oene Verkruisen heeft aangegeven te willen stoppen als HAP bestuurder. Derhalve is de HVMK op zoek naar een nieuwe
HVMK afgevaardigde naar de SHMK. HV-MK leden die geinteresseerd zijn of meer informatie willen, kunnen contact
opnemen met t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl; 06-52607798.

WDH dag 2018 Sportgeneeskunde
Op 7 juni 2018 is alweer de 11e WDH dag; de jaarlijkse nascholingsdag voor huisartsen en praktijkassistenten uit de regio
Midden-Kennemerland. Zoals gebruikelijk zal de HAP Beverwijk die dag open zijn voor waarneming.
Dit jaar staat de dag in het teken van de sportgeneeskunde.
We zijn die dag te gast in de Sport- en Beweegkliniek in Haarlem (voorheen SMA), waar we kennis kennis kunnen nemen
van wat de sportgeneeskunde ons te bieden heeft. Aan bod komen sportblessures, inspanningstesten maar ook lastige
aandoeningen aan bijvoorbeeld schouder en lies; wat kan de meerwaarde van onderzoek en behandeling door de
sportarts zijn? Welke adviezen kunnen gegeven worden bij patiënten bij conditieopbouw en beweeginterventies ? Wat kan
de praktijkassistente adviseren bij (sub)acute klachten van het bewegingsapparaat?
Kortom, we verwachten een leerzame en actieve dag!
Na afloop is er voor degene die daar belangstelling voor hebben een BBQ op het strand bij Bloemendaal.
Nadere informatie volgt via DOKh.

Symposium chronische pijn
Heliomare organiseert op vrijdag 23 maart 2018 het symposium ‘Betere zorg voor mensen met chronische pijn in de regio
– Implementatie van de zorgstandaard chronische pijn’. Uitnodiging met meer info in de bijlage.

VOORAANKONDIGING 2e regionale werkconferentie “Naar school met NAH”
Samen zorgen voor begeleiding van kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel Midden- en Zuid-Kennemerland en
IJmond
Donderdag 12 april 2018 van 15.00-18.00 uur; locatie Heliomare Heemskerk, de Velst 1

SHMK nieuws…
Medicatie voorschrijven:
Let er op dat u volledig voorschrijft in Callmanager.
Bij het voorschrijven dient duidelijk aangegeven te worden hoe vaak een medicatie gebruik dient de worden en hoeveel
van die medicatie dient te worden gebruikt.
Indien niet volledig, verschijnt onderaan in het voorschrijfscherm een rood tabje waarin aangegeven wordt dat de
voorschrijving onvolledig is. Het recept kan dan niet goed verwerkt worden door de apotheek.

N.B. Indien de triagist het recept al heeft klaargezet, vergeet dan niet op “versturen” te drukken bij autoriseren.

NTS congres 12 april
Werken in de spoedzorg is intensief. Het aantal patiënten neemt toe en de werkdruk is hoog. Hoe zorgen we voor
topprestaties? Kom op 12 april naar het 7e Nederlandse Triage Congres in Nieuwegein voor de nieuwste inzichten.
Bijgaand meer info over programma en inschrijving.

Protocollen
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost

Schroom niet om gebruik te maken van dit medium
om elkaar van belangrijke ontwikkelingen in onze regio op de hoogte te stellen.

