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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 10 sep,12 nov

Alliantie aangesloten bij Alles is gezondheid
Met positieve gezondheid als vertrekpunt, hebben tien organisaties, waaronder de HV-MK, hun krachten gebundeld in de
Alliantie IJmond. Samen bouwen ze aan een duurzame goede gezondheid voor alle inwoners van de regio MiddenKennemerland. Deze alliantie heeft zich 6 juni 2018 aangesloten bij Alles is gezondheid... om als regionetwerk Vitaal
IJmond meer te bereiken en te betekenen voor de landelijke beweging van ziekte naar gezondheid.
Graag attenderen we jullie op het prachtige filmpje van Alles is Gezondheid met Gera Strijker namens de huisartsen
http://www.allesisgezondheid.nl/content/regionetwerk-vitaal-ijmond

Nieuws van Heliomare revalidatie
Het team chronische pijn van Heliomare richt zich op het behandelen van patiënten met een (zeer) complex patiëntprofiel,
het zogenaamde WPN-niveau 4 waarbij medische en/ of psychologische comorbiditeit een belangrijke rol speelt bij het
blijven voortbestaan van de pijn. Onze behandeling is er op gericht om de onderhoudende factoren te behandelen en zo
de cliënt weer een positieve toekomst te bieden.
Voor behandeling van chronische pijnklachten hebben wij de wachttijd voor instroom kunnen reduceren tot een
acceptabel niveau, waardoor het mogelijk is patiënten binnen 2 weken na aanmelding een consult bij de revalidatiearts te
bieden. De actuele wachttijden zijn vermeld op onze website: https://www.heliomare.nl/verwijzers/wachttijden/
Bij Heliomare arbeid vindt behandeling van chronische pijn plaats voor patiënten met een matig complexiteitsprofiel en
(dreigende) uitval bij betaald werk. Hier zijn de wachttijden 2 tot 3 weken.
Op de revalidatie polikliniek in het RKZ , mede gericht op de behandeling van chronische pijn van patiënten met een matig
complexiteitsprofiel (maar niet alleen bij betaald werk), bedraagt de wachttijd gemiddeld 4 weken.

SHMK nieuws…
Wijziging HAP bestuur
Deze week hebben we binnen het SHMK bestuur afscheid genomen van Oene Verkruisen. Zijn plaats wordt vanaf heden
ingevuld door Niels Remmelzwaal en Freek Weijer, beide huisarts in Castricum.

Training regie arts
Op woensdag 26 september 2018 organiseert de HAP weer een basis training regie arts.
Inschrijving staat open voor alle aangesloten huisartsen en waarnemers die regelmatig dienst doen.
Een ieder die nog niet eerder de regietraining heeft gevolgd wordt aangeraden zich in te schrijven.
Geaccrediteerde nascholing, op kosten van de HAP.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Trainer

woensdag 26 september
17:30 inloop met luxe broodjesbuffet. Programma van18:00-21:30 uur
O&Ozaal (begane grond personeelsflat, Beeckzanglaan 54 in Beverwijk)
Axel Fremeijer (DOKH)

Inschrijven: bij Agnes via agnes.hap@hotmail.com
(bij inschrijving graag laten weten of u wel/niet gebruik wilt maken van de maaltijd)

Introductie-avond aios
Maandag 24 september er weer een introductie-avond dienst doen op de HAP voor de aios, start 17:30. Door Gerard de
Bruijn, onze nieuwe aios coördinator.

Externe dossiers
De zorgcie heeft uitgesproken dat het wenselijk is externe dossiers beschikbaar te hebben op de HAP. Daarom heeft zij
contact gezocht met de 19 praktijken die (nog) niet op het LSP zitten. 5 praktijken zijn bezig of van plan zich aan te
sluiten, 5 overwegen het nog en 7 praktijken hebben onvoldoende vertrouwen in de bescherming van de privacy, of zijn
principieel tegen gegevensuitwisseling. Inmiddels is er ook een alternatief op de markt, de Whitebox. Een deel van de
praktijken staat positief tegenover de Whitebox; op dit moment is die alleen nog beschikbaar voor Microhis en Tetrahis.
Het is op dit moment niet haalbaar voor de HAP om ook de Whitebox te gaan introduceren. Voor beide systemen geldt dat
er toestemming moet zijn van de patiënt.
Advies: Mocht je op de HAP een casus tegenkomen, waarbij je in het externe dossier zou willen kijken, maar er geen
professionele samenvatting van de eigen huisarts beschikbaar is, meldt dit dan in het waarneembericht naar de eigen
huisarts. Dit kan voor de eigen huisarts die wel op het LSP zit, aanleiding zijn om deze patiënt actief om toestemming te
vragen, voor een arts die nog niet op het LSP zit, een prikkel om zijn dossiers te ontsluiten.

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
Bijgaand. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals werken met een meldcode waarin een afwegingskader is
opgenomen.. Het nieuwe afwegingskader van de KNMG (2 jul jl.) vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMGmeldcode 2015 met een vijftal afwegingsvragen. Hierin wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel
onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook beschrijft het
afwegingskader preciezer hoe de arts in andere situaties tot de conclusie kan komen dat een melding bij Veilig Thuis
noodzakelijk is.
N.B. Triagiste Monique Rozie is naast aandachtsfuctionaris Kindermishandeling ook aandachtsfunctionaris
Ouderenmishandeling.

Werkwijze voorschrijven recepten in Callmanager
Het gebruik van de juiste universele internationaal afgesproken taal voor het uitschrijven van recepten is belangrijk.
Zonder de juiste omschrijving wordt het recept namelijk niet verstuurd naar de apotheek. Ook als een recept niet volledig
is komt het recept bij elektronisch versturen niet aan.
In de bijlage treft u een korte werkinstructie die wij eerder voor dit doel hebben gemaakt, maar die schijnbaar bij iedereen
bekend is.

Protocollen
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost

Het HAP bestuur wenst iedereen een hele fijne zomer

