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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 di 25 sep, wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur.
Bestuursvergaderingen 9 juli,10 sep,12 nov

Waarnemer gezocht
De praktijk van Els Welleman in Uitgeest is op zoek naar een waarnemer voor 2-3 dagen per week voor de zomerperiode
voor de weken van 23-07-18 tm 31-08-18, dagen in overleg. Mogelijk ook na de zomerperiode.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Jacquelien en Menda via assistentekleis@zorgring.nl

Antibiotica resistentie
Via de volgende link komt u in de nieuwsbrief van het Regionale Zorgnetwerk Antibioticaresistentie
Noord-Holland en Flevoland https://mailchi.mp/74ce93726679/nieuwsbrief-1284053?e=3d399e65a4

Even voorstellen: nieuwe relatiemanager RKZ-Huisartsen
Mijn naam is Lisette Brenters. Met veel plezier ga ik, namens het Rode Kruis Ziekenhuis,
aan de slag als relatiemanager 1e en 2e lijn. Vanuit het ziekenhuis zijn hierbij ook
aangesloten Erik Kapteijns (lid BMS) en Kees Broekman (lid MT). Samen willen wij de
communicatie verbeteren, de samenwerking optimaliseren, verbinden op inhoud en
succesvolle lopende en nieuwe projecten realiseren binnen de 1e en 2e lijn.
Mijn ervaring met het opzetten van nieuwe initiatieven en mijn betrokkenheid bij het RKZ
Obesitascentrum (opzetten en managen) zet ik hierbij graag in.
Ik hoop velen van jullie in de komende periode te ontmoeten voor een kennismaking.
Mocht je zelf contact op willen nemen om van gedachten te wisselen, dan kan dat
natuurlijk ook. Ik ben drie dagen per week aanwezig (maandag, dinsdag en vrijdag) en
bereikbaar op:
T:
0251 78 3743 Lisette Brenters
0251 26 3823 Erik Kapteijns (Bij spoed)
M:
huisartsen@rkz.nl of lbrenters@rkz.nl
Met vriendelijke groet,
Lisette Brenters

App opgeschaalde zorg
De app Opgeschaalde ketenzorg is vanaf nu beschikbaar.

De app is een naslagwerk voor iedereen die een rol heeft ten tijde van een incident of crisis in de
(opgeschaalde) keten. Het biedt eenduidigheid in de rollen, taken en verantwoordelijkheden van
de verschillende ketenpartners bij verschillende typen incidenten.
Alle leden van het HV-MK crisisteam worden hier nog nader over geïnformeerd, maar de app is

interessant voor alle huisartsen. Meer informatie in de bijlage.

SHMK nieuws…
Insulinepomp in de dienst
Door de toename van (jonge) diabetespatiënten kunnen wij als huisarts tijdens een dienst steeds vaker geconfronteerd
worden met een patiënt met een pomp.
Naar aanleiding van een recente klacht van een patiënt hierbij wat extra informatie
Als een patiënt met een pomp een hyperglycemie heeft en extra bolussen niet helpen, is de eerste stap om te controleren
of de naald van de pomp wel goed zit of dat het slangetje van de pomp wel naar behoren werkt.
Bij verstopping van de pomp ontstaat er een insulinetekort met hoge bloedsuikers en snellere ontwikkeling van ketonen.
In een insuline pomp zit alleen snelwerkende insuline. Er is dus geen buffer van langwerkende insuline meer. De pomp
kan wel een verstopping detecteren maar dit gebeurt over het algemeen pas laat en is ook afhankelijk van de instellingen.
Als de pomp niet meer goed werkt of bij extreem hoge waardes moet er bijgespoten worden met een normale pen met
snelwerkende insuline. Volgens de DM verpleegkundige van het Rode Kruis Ziekenhuis hoort elke patiënt met pomp
bijvoorbeeld een novorapid flexpen in huis te hebben.
Goede informatie over de soorten insulinepompen en hun handleidingen is te vinden op pompnet.nl

Protocollen
Herzien:
Einde dienst formulier, versie 3.3. Toegevoegd is een vraag over de bezetting.
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost

