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Doel: HV-MK leden en waarnemers op de HAP informeren over de
laatste ontwikkelingen. Verspreiding: per mail. Frequentie:
afhankelijk van onderwerpen. Wilt u informatie delen via dit medium
of zich afmelden voor de nieuwsbrief dan kan dit via
t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.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 9 juli,10 sep,12 nov

Uitnodiging casuïstiek bespreking netwerk palliatieve zorg
12 juni 2018, 17.30 - 19.30 uur, Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
Door: Karine Miedema-Loo, arts voor verstandelijk gehandicapten en Astrid van Lenten, specialistisch verpleegkundige
Locatie: Spaarne Gasthuis, Haarlem Zuid. Bijgaand de flyer met meer informatie. Vooraf aanmelden.

Obesitas
Onlangs was er een bijeenkomst voor huisartsen over obesitas. Daarbij waren medewerkers van Kenter jeugdhulp
aanwezig. Bijgaand hun folder over begeleiding bij obesitas met contactgegevens. Ook aanbevolen voor de huisartsen die
niet aanwezig waren.

Naar school met NAH
Namens de projectgroep Implementatie Zorgstandaard THL kinderen en jongeren, bijgaand het verslag (incl. sociale kaart)
van de werkconferentie NAH, die op 12 april 2018 heeft plaats gevonden in Heliomare. Heliomare neemt de coördinatie
op zich om een 3e werkconferentie te organiseren in het najaar 2018. De expert/consultgroep i.o. zal naar verwachting
hier mede inhoudelijk invulling aan geven.

Bijeenkomst integratie statushouders
De HV-MK ontving het volgende bericht van het college van burgemeester en wethouders in Heemskerk:
“Vanaf de 2e helft van 2015 is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook Heemskerk is hiermee
geconfronteerd; zo was er 6 dagen crisisnoodopvang in 2015 in Heemskerk (met heel veel ondersteuning van
organisaties en particulieren) en heeft de gemeente een veel groter aantal te huisvesten statushouders toegewezen
gekregen. Inmiddels hebben heel veel organisaties en instellingen ervaringen opgedaan in de hulpvragen van en over de
Heemskerkse statushouders en hun begeleiding. We merken dat, ondanks het bestaan van veel
ondersteuningsmogelijkheden, het merendeel van de statushouders niet goed integreert in de Heemskerkse samenleving.
Om te onderzoeken hoe dit komt en wat er kan worden gedaan om dit te verbeteren, hebben wij uw hulp nodig.
Het lijkt ons een goed idee om met alle mensen betrokken bij de uitvoering van de activiteiten gericht op de integratie van
statushouders bij elkaar te komen. Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds te inventariseren waar voor uw organisatie
de knelpunten en succesfactoren zitten en anderzijds de mogelijkheid te creëren dat organisaties en instellingen elkaar
beter kennen waardoor verwijzingen, samenwerking en nieuwe ideeën een beter resultaat oplevert voor de integratie van
statushouders. ”
Wie zou er vanuit de huisartsen naar deze bijeenkomst willen gaan? Gaarne doorgeven aan
rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl
Na ontvangst van de namen wordt er via de datumprikker aan deze personen een uitnodiging voor de bijeenkomst

verzonden.

Informatie over het SectorplanPlus
Het SectorplanPlus is een subsidiemogelijkheid dat tot doel heeft om de komende jaren de instroom richting Zorg en
Welzijn te verhogen en huidige medewerkers binnen de sector te behouden. Bijgaand meer informatie van Bureau VBZ en
LHV huisartsenkring Noord-Holland Midden.

SHMK nieuws…
Vanuit de spoedpostzorgcie
De samenwerking tussen HAP en SEH verloopt goed. We zien veel positieve opmerkingen op de einde dienst formulieren.
Beide partijen hebben soms te maken met bezettingsproblemen. Door dit goed te communiceren kan onderling
afgesproken worden hoe we elkaar op dat moment het beste kunnen ondersteunen.
Er zijn afspraken gemaakt rondom psychotische/psychiatrische patiënten in de nacht: Afgesproken is dat deze patiënten
in de SEH wachtkamer kunnen blijven wachten en dat de bewaker meeloopt naar de HAP. Dit is ook opgenomen in het
protocol samenwerking SEH en HAP.
Via einde dienst formulier kregen wij door dat er op een zaterdag onnodig klein leed zou zijn doorgestuurd naar de SEH.
Daarop heeft de commissie de casuïstiek van die dag bekeken en zij zag geen onterechte zaken. Er zal altijd enige variatie
zijn in verwijsbeleid. Er zijn geen aanwijzingen voor een niet goed functionerende shortlist.

Protocollen
Herzien:
protocol Schouwen, obductie, orgaandonatie (bijgaand). In deze versie zijn de volgende protocollen samengevoegd en
herzien: -orgaan en weefseldonatie; obductieverzoek in de dienst; lijkschouw en lijkvinding; lijkschouw minderjarige;
lijkschouw.
Protocol Overleg en samenwerking SEH: opgenomen zijn de gemaakte afspraken met de SEH inzake
psychotische/psychiatrische patiënten in de nacht alsmede de afspraken inzake de spoedpostsetting.
Nieuw:
Samenwerking HAP en RAV: Dit document beschrijft het samenwerkingskader met de RAV en de gemaakte afspraken in
de veiligheidsregio Kennemerland.
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost

AVG
Ook de HAP zorgt ervoor dat zij aan alle wettelijke verplichtingen voldoet inzake de AVG. De privacy verklaring op de
website is uitgebreid. Zie https://huisartsenpostbeverwijk.nl/uw-privacy/
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van de HV-MK, diensten doet op de HAP of omdat u zich ooit heeft
aangemeld.U kunt altijd aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen door een mail te sturen naar
t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

