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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: 0652607798.
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HV-MK nieuws…
HVMK vergaderdata 2018
Ledenvergaderingen do 14 jun, di 25 sep, wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur.
Bestuursvergaderingen 14 mei,9 juli,10 sep,12 nov

Invoer digitale cliëntdossier ViVa! Zorggroep
De Viva! zorggroep gaat over op digitale cliëntdossiers. Uiterlijk 1 mei zullen alle cliënten met een indicatie voor thuiszorg beschikken
over een digitaal dossier. Daarna wordt het dossier ook gefaseerd ingevoerd bij cliënten met een indicatie voor langdurige zorg.
In bijgaande brief informeren zij u over de voordelen van een digitaal dossier en wat dit betekent voor u als huisarts.

Aanvraag coloscopie of gastroscopie Zorgdomein
Werkwijze: een verwijzer klikt in het zorgvraagmenu op endoscopie (afbeelding 1) en kan vervolgens kiezen voor coloscopie of
gastroscopie (afbeelding 2).

Multidisciplinaire poli’s in het RKZ
Bijgaand een overzicht van de multidisciplinaire poli’s in het RKZ. De vraag is of alle huisartsen hier naar willen kijken en of er nog
wensen voor andere MD poli’s zijn.
Reacties gaarne naar rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl en/of strijker.gera@gmail.com

Hernieuwd leven in valpreventieproject
Het is even heel stil geweest rondom het valpreventieproject Blijf Staan in Midden-Kennemerland.
De subsidiegever Fonds Nuts Ohra draaide in september 2017 onverwacht de geldkraan dicht waardoor het project in een ander
vaarwater kwam. Inmiddels hebben we nieuwe subsidiegevers gevonden en zijn de eerste cursussen In Balans al weer van start
gegaan. Onderstaande praktijk bieden regelmatig de cursus aan. Altijd starten zij met een informatiebijeenkomst waarna de cliënt zelf
kan besluiten of hij wel of niet deelneemt. Heeft u cliënten die in aanmerking zouden komen voor een valpreventiecursus dan kunt u
deze verwijzen naar:
Beverwijk
·
SMC-IJmond: docent Krista Hoogink of Sandra van Dijk
Hoflanderweg 83, 1945 ZD Beverwijk
T: 0251 – 254 161
E: info@smc-ijmond.nl
·
Interfysio: docent Mieke Borsje
Dellaertlaan 2, 1945 WC Beverwijk
T: 0251 – 292 907
E: info@interfysio.nl
Heemskerk
·
Fysiotherapie Hart van Heemskerk: docent Jessica Rutte
Maltezerplein 25, 1961 JC Heemskerk
T: 0251 – 231 018
E: info@hartvanheemskerk.nl
Velsen-Noord
·
Fysiotherapie Balans Velsen: docent Karin de Haan
Wijkerstraatweg 156, 1951 EK Velsen Noord
T: 0251 – 220 739

E: info@fysiobalansvelsen.nl
Diverse praktijken bieden een haal- en brengservice voor cliënten in geval van vervoersproblemen. Dus ook hierin kan meegedacht
worden over een oplossing als dit voor een cliënt een probleem is.
Neem bij twijfel of een cliënt wel de cursus kan doen, gerust contact op met genoemde docenten.
Heeft u algemene vragen over het project neem dan contact op met Liliane Sinke, projectmanager ZONH via l.sinke@zonh.nl of 0620248409.

SHMK nieuws…
Kwaliteitsjaarverslag HAP
Bijgaand treft u het SHMK kwaliteitsjaarverslag 2017. Hierin treft u o.a
De geleverde productie
Hoe de HAP georganiseerd is
Waar het bestuur zich over gebogen heeft
Hoeveel klachten/meldingen/calamiteiten er zijn binnen gekomen en wat dat heeft opgeleverd
Welke zaken de aandacht hadden van de HAP zorgcommissie en de spoedpost zorgcommissie
Metingen branchenormen en patiënten kenmerken
Genoten nascholing
Voor wie relatief nieuw is of (nog) geen duidelijk zich heeft op wie wat doet binnen de HAP is het jaarverslag een handig naslagwerk.
We wensen u veel leesplezier.

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.

