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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.

Inhoud:
HVMK vergaderdata 2018 • Wijziging praktijk • HaROP app • HaROP training• Waarneming aangeboden
• Vanuit het bestuur • Vanuit de spoedpostzorgcie • Extra open • Protocollen

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

Wijziging praktijk
Per 1 april a.s. wordt de praktijk van Tijs en Margret Stolk officieel overgenomen door Ellen Golbach en Annemiek Stolk
onder de naam Huisartsenpraktijk Rijksstraatweg.
Ellen en Annemiek worden dan ook lid van de HV-MK.

HaROP app
Met de HaROP app heeft u altijd makkelijk toegang tot uw directe aanspreekpunt bij crisis en heeft u direct handige
checklists bij de hand. Het crisisteam kan de app ook gebruiken om de achterban te informeren met een sms alert. De
app heeft alleen een alarmeringsfunctie en dient niet als communicatietool. Bijgaand beknopte handleiding.
Sinds kort heeft de app de mogelijkheid uw inloggegevens te onthouden. Dan hoeft u niet meer iedere keer opnieuw in te
loggen. Inloggegevens kwijt? Mail t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

HaROP training
Het crisisteam Huisartsen Rampen Opvang Plan wordt op donderdag 24 mei in een training weer geconfronteerd met een
situatie die de continuïteit van de huisartsenzorg bedreigt. Daarbij zoek ik huisartsen uit de aangesloten praktijken die op
afstand (vanuit huis) tegenspel willen bieden aan het crisisteam. Bent u 24 mei tussen 17:30 en 21:00 telefonisch
bereikbaar en wilt u meedoen, dan graag een berichtje naar t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

Waarneming aangeboden
Lette de Moor is vanaf 1 juli weer beschikbaar voor waarneemwerk, 2 tot 3 dagen in de week. Haar gegevens treft u in de
bijlage.

SHMK nieuws…
Vanuit het bestuur
•
•
•

Spoedpost begroting: Onlangs had het bestuur een evaluatie over de eerste 3 maanden spoedpost met de
zorgverzekeraar. Daarin is besloten dat de financiering voor 2018 ongewijzigd kan worden voortgezet.
Huisartsen bezetting: de inzet van waarnemers wordt zorgelijker. Dit is een landelijk probleem. Het bestuur doet
er alles aan de eigen HA zoveel mogelijk te ontlasten.
Het bestuur is zeer blij met samenwerking SEH.

Vanuit de spoedpostzorgcie
•
•

•

Verzoek van de SEH: graag volledig lichamelijk onderzoek na Hoog Energetisch Trauma (HET). Bijvoorbeeld:
patiënt meldt zich met polsklachten, en vervolgens blijkt dat iemand van de trap is gevallen. Dan graag breder
kijken dan klacht waar patiënt zich mee meldt, volledig lichamelijk onderzoek uitvoeren vanwege HET
Kennismaking HAP/SEH bij start van de dienst: in het algemeen wordt het initiatief om even gedag te zeggen bij
aanvang dienst genomen door de HAP. Doordeweeks is dat vaak makkelijker omdat de avondploeg op de HAP
(17:00) later start dan op de SEH (15:00). Op de SEH is wel besproken om ook eens wat vaker van SEH naar HAP
te lopen om nader kennis te maken, wat later op de avond. Punten die handig zijn om bij start van de dienst even
met elkaar te overleggen zijn:
Opname capaciteit bedden RKZ
Knelpunten t.a.v. de bezetting
Voorbeeld 1: zo was er onlangs veel begrip voor de situatie op de SEH (volle SEH, nauwelijks opnamecapaciteit in
het beddenhuis en slechts 2 gediplomeerde SEH-verpleegkundigen i.p.v. 4). Op eigen initiatief heeft de HAP toen
patiënten geïnstrueerd zich de volgende ochtend zich te melden op de SEH voor röntgen (i.p.v. dezelfde avond) en
hebben ze zelf patiënten afgehandeld die anders doorgestuurd zouden worden (bv een allergische reactie). Dit
heeft de SEH enorm geholpen en werd gewaardeerd!
Voorbeeld 2: Geef voorafgaand aan de nacht aan dat er maar 1 huisarts in huis is voor zowel consulten als visites.
Spreek af dat tijdens visites urgente HAP patiënten kunnen worden doorgestuurd naar de SEH; Op de SEH is in
de nacht 1 arts aanwezig en 2 verpleegkundigen.
De evaluatie einde dienst kan prima alleen door de regie arts worden gedaan. Triagisten kunnen evt. vragen
(terugkoppeling over patiënten) meegeven aan de regie arts, maar kunnen ook zelf even langs lopen bij de SEH.

Extra open
Op de volgende dagen neemt de HAP waar voor praktijken die deelnemen aan genoemde activiteit:
op 19 april 2018 is de HAP open vanaf 15:00 uur i.v.m. het symposium voor de zorggroep SEZ.
Op 7 juni 2018 is de HAP de hele dag open i.v.m. de WDH dag Spoedgeneeskunde.
Wilt u duidelijk op uw bandje inspreken dat de HAP alleen waarneemt voor spoedeisende zaken?

Intershift:
Graag uw dringende aandacht voor Intershift; Gelieve voorafgaand aan diensten de juiste namen in te vullen van wie er
daadwerkelijk dienst komt doen. Graag ook aangeven als uw AIOS (mee)komt.

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.

