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Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland
&

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

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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voor opleiden van een VS of PA

HV-MK nieuws…
Papier recept bij Opiumwet geneesmiddelen niet meer nodig
Dit bevestigen de LHV en de inspectie. Op grond van de geneesmiddelenwet volstaat een elektronisch recept, mits aan
alle eisen is voldaan. Dat geldt dus ook voor Opiumwetmiddelen. Na een e-recept hoeft er geen papieren exemplaar meer
te volgen.
NB faxrecepten zijn geen e-recepten, daar moet wel een papieren versie achteraan komen.
Ook de Inspectie bevestigt dit.

Zorgdomein
Momenteel is de SEH niet separaat ingericht in zorgdomein. Bij de patiënten die nu naar onze SEH verwezen worden moet
altijd eerst een specialisme gekozen worden.
Zorgdomein is aan het inventariseren of het wenselijk is om de SEH separaat in te richten, zodat direct naar de SEH
verwezen kan worden. De verwachting is dat dat niet op korte termijn gerealiseerd is.

Gezocht
Voor het (mede) organiseren van nascholing voor de praktijkassistentes is de WDH (werkgroep
deskundigheidsbevordering huisartsen) Midden-Kennemerland hard op zoek naar een assistente die ons hierin komt
helpen: bijvoorbeeld bij het organiseren van de jaarlijkse WDH-RKZ dag.
E.e.a. vraagt echt niet heel veel tijd, is leuk om te doen en er staat een vergoeding tegenover.
Heb je interesse ? Graag een mail naar schumacher@medistate.nl
Timo Schumacher namens de WDH Midden-Kennemerland

Refereerbijeenkomst CNA
Bijgevoegd een uitnodiging en een aanmeldformulier voor een interessante geaccrediteerde nascholing over de
problematiek bij gevorderde multiple sclerose op 17 januari van 16.00-18.30 in het restaurant van het RKZ. Wij hopen op
een grote opkomst. Hierbij het definitieve programma.

SHMK nieuws…
Actuele contactgegevens
Wijzigingen van mobiele nummers en/of mailadressen graag doorgeven aan a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl

SEH aios
In december en januari loopt er een derde jaars SEH aios mee op de HAP. In december Kim Henricks en in januari
Thomas Ruijg. De artsen met wie ze meelopen zijn op de hoogte, beiden draaien 9 diensten.

Protocollen
Nieuw:: formulier verzoek tot vernietiging van gegevens
Gewijzigd: inschrijven en inwerken nieuwe (waarnemende) huisarts, versie 1.6
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost
N.B. Op de HAP is op de bureaubladen van de HAP artsen een icoontje geplaatst, waarmee men direct naar deze locatie
gaat.

Ketenpartner nieuws
Stimuleringssubsidie voor opleiden van een VS of PA
Wilt u als huisarts een verpleegkundig specialist of physician assistant opleiden en structureel inzetten in uw praktijk? De
stimuleringssubsidie biedt kansen. Meer info in de bijlage.

