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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: 06-52607798.
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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

Integrale ouderenzorg
Eind vorig jaar informeerden wij u via deze nieuwsbrief over een inventarisatie onder huisartsen om na te gaan wat nodig
is om te komen tot integrale ouderenzorg. Deze inventarisatie onder de huisartspraktijken die de module Ouderenzorg
hebben gecontracteerd, leverde een divers beeld op. De behoefte aan ondersteuning op maat heeft de projectgroep
Multidisciplinaire Samenwerking Ouderenzorg (MSO) met Tanja Groot en Mariëtte Willems, omgezet naar een projectplan
en ingediend bij Zilveren Kruis. Het project heeft het doel om een integrale aanpak met modulaire opbouw te beschrijven
waarmee de praktijken aan de slag kunnen. Na goedkeuring is recent aangevangen met de concrete uitvoering van het
plan. Gestart wordt met het onderwerp casefinding en screening van kwetsbare ouderen. Voor de zomer hoopt de
projectgroep dit onderdeel gereed te hebben en te kunnen aanbieden aan de huisartspraktijken. Daarnaast buigt de
projectgroep zich over een digitale communicatietool die praktijken in staat stelt om met andere disciplines rondom
kwetsbare ouderen, goed te kunnen afstemmen en efficiënt samen te werken.
Mocht u vragen hebben over het project, kunt u contact opnemen met Nicole de Reuver, projectcoördinator
(n.dereuver@zorggroepsez.nl).

Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde
Ouderen met complexe problematiek blijven langer thuis wonen. Regelmatig gaat het om kwetsbare ouderen met
complexe problematiek in de thuissituatie of in het verzorgingshuis. Voor de huisarts bestaat de mogelijkheid om een
specialist ouderengeneeskunde te consulteren. In samenwerking met ViVa! Zorggroep en de SEZ heeft de HVMK een flyer
ontwikkeld waarin staat in welke situaties, voor welke patiënten en hoe de specialist ouderengeneeskunde geconsulteerd
kan worden.
Heeft u interesse in deze flyer? Binnenkort is de flyer te downloaden op www.zorggroepsez.nl . Liever een papieren versie
of als muismat? Stuur dan een mailtje naar info@zorggroepsez.nl en dan sturen wij het gewenste zo snel mogelijk toe.

SHMK nieuws…
Parkeerplekken huisartsen RKZ
De huisarts parkeerplekken op het RKZ terrein zijn verhuisd van P2 naar P1. Huisartsen kunnen dus parkeren op het
parkeerterrein pal voor het ziekenhuis. Er zijn twee plekken met een bord “huisartsen”.

Invulling regiedienst
De invulling van de functie van regie arts ligt niet vast in Intershift, maar wordt op de HAP gemaakt. Daarbij gaat de
voorkeur uit naar degene die de cursus regie heeft gevolgd.
In het weekend wordt de regiedienst door Karin toegewezen. Iedereen krijgt voorafgaand aan zijn/haar weekenddienst
een mail met duidelijke instructies: welke functie je hebt, in welke kamer je zit, belangrijke aandachtspunten.
Door de week geldt: Praktijkhoudende artsen hebben de regie, mits zij de training regie arts hebben gevolgd. In alle
overige situaties wordt van de ingeroosterde artsen verwacht dat zij dit in goed onderling overleg afstemmen =
samenwerken!
Kortom: Diensttijden liggen vast in Intershift, de invulling van de dienst niet. Ter verduidelijking enkele voorbeelden met de
coderingen zoals in Intershift gebruikt:
Situatie 1:
ACD=Praktijkhouder en ARD=waarnemer; praktijkhouder heeft cursus regie gedaan.
Praktijkhouder (ACD) werkt van 18:00- 23:00 en heeft regiedienst
De waarnemer (ARD werkt van 17:30-23:30 en doet consulten
Situatie 2:
ACD=Praktijkhouder en ARD=waarnemer;; de praktijkhouder heeft de cursus regie NIET gedaan, de waarnemer wel.
Praktijkhouder (ACD) werkt van 18:00- 23:00 en doet consulten
De waarnemer (ARD) werkt van 17:30-23:30 en heeft regiedienst
Situatie 3:
ACD= waarnemer 1 en ARD=waarnemer 2; Beide hebben de regietraining gehad: Zij stemmen ter plaatse af wie de regie
heeft.
Waarnemer 1 (ACD) werkt van 18:00- 23:00
Waarnemer 2 (ARD) werkt van 17:30-23:30
Situatie 4
ACD=Praktijkhouder, ARD=waarnemer 1 en ACD2=waarnemer 2; alleen waarnemer 2 heeft de cursus regie gedaan.
Praktijkhouder (ACD) werkt van 18:00- 23:00 en doet consulten
Waarnemer 1 (ARD) werkt van 17:30-23:30 en doet consulten
Waarnemer 2 (ACD2) werkt van 17:00-23:00 en heeft regiedienst.
Situatie 5
ACD=Praktijkhouder en ARD=waarnemer; praktijkhouder en waarnemer hebben beide de cursus regie gedaan. De
praktijkhouder geeft aan deze dienst liever consulten te draaien, de waarnemer heeft een voorkeur voor de regierol.
Praktijkhouder (ACD) werkt van 18:00- 23:00 en doet consulten
De waarnemer (ARD) werkt van 17:30-23:30 en heeft regiedienst
Heldere communicatie en samenwerken zorgen voor een prettige dienst!
Regie artsen kunnen (bij drukte) ook makkelijke consulten doen; Visite artsen kunnen -bij uitblijven van visites- helpen de
wachtkamer leeg te maken.

AIOS coördinator
Per 1 mei neemt Gerard de Bruijn de functie van AIOS coördinator over van Arnold van Oudvorst.

Nieuwe versie Feedback en Artsportaal
Er is een nieuwe versie van de feedbackmodule uitgerold.
in de nieuwe softwareversie is de zoekfunctie in de ICPC-zoeker aangepast. Het is nu mogelijk om één of meer
kernwoorden in de ICPC-zoeker in te voeren (zie afbeelding).

Ook de nieuwe versie van het Artsportaal geïnstalleerd. Daarin zijn de volgende verbeteringen zichtbaar:

Bijgaand treft u de nieuwe handleiding en release notes.
indien er onverhoopt problemen ontstaan in de nieuwe versies, dan graag een mailtje (met schermafdruk) naar
t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl.

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.

