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Mailing van

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 14 mei,9 juli,10 sep,12 nov

Adreslijst
Bijgaand treft u geactualiseerde lijst met bereikbaarheidsgegevens van de huisartspraktijken in Midden Kennemerland.
N.B. deze is alleen voor eigen gebruik en niet voor verspreiding naar derden!

Van de regiotafel
Goed nieuws! Bij de regiotafel zijn onze 2 projecten (MSO (multidisciplinaire ouderenzorg en PATZ (palliatieve thuiszorg))
goed gekeurd. ZK is bezig om het financieel in te regelen zodat SEZ kan gaan declareren. Iedereen kan dus starten!
Nadere info volgt nog.

Uitnodiging Casuïstiekbespreking palliatieve netwerk
Op 5 april 2018 casuïstiek bespreking ‘Levensverwachtingsgesprek’; Uitnodiging zie bijlage.

Uitnodiging Werkconferentie Naar school met NAH
Op donderdag 12 april 2018 van 14.30-18.00 uur; Samen zorgen voor begeleiding van kinderen met Niet Aangeboren
Hersenletsel Midden- en Zuid-Kennemerland en IJmond. Bijgaand uitnodiging namens de projectgroep THL kinderen en
jongeren

SHMK nieuws…
Stand van zaken spoedpost
Vorige nieuwsbrief meldden wij al dat met de zorgverzekeraars is besloten dat de financiering voor 2018 ongewijzigd kan
worden voortgezet. Bijgaand treft u een korte samenvatting van de cijfers die aanleiding zijn om op dezelfde voet door te
gaan als de eerste 3 maanden

Monitor niet-patiënt gerelateerde tijd
Afgelopen maand hebben we overleg gehad met de zorgverzekeraar en ook de inspectie. Daarbij is o.a. gesproken over
het aantal verrichtingen dat per uur kan worden afgehandeld door triagisten en artsen.

Om alles goed in kaart te kunnen brengen voor de begroting is het nodig om ook de niet patiënt gerelateerde tijd in kaart
te brengen. Voor lunchpauzes is nu al tijd gereserveerd, maar er zijn ook andere zaken die tijd vergen, te denken valt aan;
* rookpauze
* koffie pakken/koffie pauze
* toilet bezoek
Wij willen dit aankomende maand gaan monitoren. Vanaf a.s. zondag liggen daartoe formulieren op de HAP.
Alvast dank voor uw medewerking!

Crisisdienst
De zorgcommissie houdt een korte inventarisatie naar uw ervaringen met de crisisdienst, daartoe is een vraag opgenomen
op het einde dienstformulier. Aanleiding is feit dat er vorig jaar meerdere meldingen waren over de crisisdienst. We willen
graag weten hoe vaak het wel/niet naar wens gaat.

Beschikbaarheid externe dossiers
Momenteel zijn 24 van de 40 huisartspraktijken LSP gekoppeld. Op basis van het aantal unieke BSN met opt-in t.o.v. het
inwoneraantal in onze regio is theoretisch van 24% een extern dossier beschikbaar. Van alle daadwerkelijke HAP
contacten in 2017 was van 16% een Waarneem Dossier Huisartsen beschikbaar, van 34% een Elektronisch Medicatie
Dossier bij een apotheek. In 5 % van de contacten is daadwerkelijk een LSP bericht ingekeken (geen onderscheid te
maken tussen WDH/EMD). Inkijken is niet altijd nodig, maar ook niet altijd mogelijk.
Indien u op de HAP bij een patiënt wel behoefte heeft aan een extern dossier, maar dit blijkt niet beschikbaar, is het advies
om dit in waarneembericht te benoemen. Dit kan voor de eigen huisarts (evt. als argument) gebruikt worden om een
enkele patiënt te benaderen voor toestemming, dan wel – indien nog niet aangesloten- reden zijn om een aansluiting op
LSP te overwegen.

Regie training
Heb je interesse in de basis regie training, dan graag even een mailtje naar agnes.hap@hotmail.com; Bij voldoende animo
organiseren we weer een interne training op de HAP. Mocht een bepaalde dag niet uitkomen, meldt het er dan bij, dan
proberen we daar in de planning zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Protocollen
Nieuwe versie einde dienst formulier, versie 3.2, opgenomen is vraag naar ervaring crisisdienst.
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost

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

