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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… 
 
HV-MK ledenvergaderingen 2019 
De vergaderingen zijn gepland op:  

• 12 februari (Prof de Groot I),  
• 9 april (Prof de  Groot 2),  
• 11 juni (Prof de Groot 2),  
• 10 september (Prof de Groot 2),  
• 12 november (Prof de Groot 2) 

17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 
 
 
SHMK nieuws… 
 
Advanced Care Planning (ACP) 
In het huisartsenportaal is een nieuwe template opgenomen, Advanced Care Planning, om behandelbeperkingen vast te 
leggen.  De wensen van patiënten  kunnen middels een paar korte vragen met Ja/Nee/Onbekend ingevuld worden. Ook is 
er ruimte voor extra opmerkingen. In de bijlage kunt u zien hoe de template er uitziet en hoe de informatie in Callmanager 
weergegeven wordt. 
Op de HAP is behoefte aan deze informatie. Overdrachten via het portaal zijn direct zichtbaar in Callmanager; voor triagist 
en regie-arts dus heel praktisch om snel een beslissing te nemen bij keuze inzet ambulance of visite arts. 
 
Nadat een huisarts een ACP gesprek heeft gevoerd met een patiënt verwerkt hij/zij dit in het eigen HIS. Het portaal is een 
instrument waarmee gemaakte afspraken met patiënt door de eigen huisarts eenvoudig gedeeld kunnen worden met de 
HAP, zodat deze afspraken ook tijdens waarneming geborgd zijn. De eigen huisarts is verantwoordelijk voor het actueel 
houden van de informatie in het huisartsenportaal, net als bij de overdracht van zorgintensieve en palliatieve patiënten. Er 
hoeft geen fysieke wilsverklaring op de HAP aanwezig te zijn. 
 
Er zijn geen richtlijnen hoe lang een verklaring actueel is. Indien is aangegeven dat in acute situaties de toestand van 
patiënt eerst door een huisarts beoordeeld moet worden, zal de triagist de visite arts sturen. De visite arts dient altijd te 
verifiëren of gemaakte afspraken (behandelbeperkingen) nog gelden. 
 
Passanten 
Willen jullie bij passanten het waarneembericht uit Callmanager meegeven aan de patiënt. 
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Opruimen spreekkamers 
Wil iedereen na zijn/haar dienst de spreekkamer netjes achterlaten voor de volgende arts?  Dit lijkt vanzelfsprekend, maar 
het laat nogal eens te wensen over. 
 
Zorgmap/huisartsenportaal 
Een compliment voor de zittende huisartsen. Er zitten nog maar 5! geschreven zorg overdrachten in de zorg map 
 
Protocollen 
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  
 
Meldplicht hepatitis C gewijzigd 
Per 1 januari 2019 is de meldingsplicht voor hepatitis C veranderd. Per die datum is niet alleen de acute, maar ook de 
chronische vorm meldingsplichtig.  De reden van deze toevoeging is dat hepatitis C nu goed is te behandelen. 
  
Er worden nu de volgende meldingscriteria gehanteerd: 
• Alle personen bij wie (voor het eerst) een anti¬-HCV-seroconversie en/of HCV¬-RNA is aangetoond 
óf 
• Alle personen bij wie >12 weken na afronding van eerdere succesvolle behandeling voor een HCV-infectie 
opnieuw HCV¬-RNA is aangetoond (een HCV¬-herinfectie) 
Nadere informatie over hepatitis C kunt u vinden in de LCI-richtlijn hepatitis C.  
De melding kan tijdens kantooruren telefonisch worden gedaan bij de afdeling infectieziektebestrijding van GGD 
Kennemerland op nummer 023-7891612. 
Ook voor vragen over deze meldingsplicht kunt u bellen op dit nummer. 
Met vriendelijke groet, 
  
Anne de Vries, 
arts M&G, infectieziektebestrijding 
 
RozeinWit 
Beste collega’s, 
  
Sinds de Amsterdam Pride zijn we druk bezig geweest met het verder ontwikkelen van de stichting RozeinWit. We staan nu 
op het punt om onze nieuwe website live te laten gaan. Hierin zal ook een lijst komen met artsen die zichtbaar willen zijn 
als LHBTI+ vriendelijke arts, zodat patiënten die daar behoefte aan hebben ons kunnen vinden. Dit zijn artsen die achter 
een door ons opgesteld statement staan, welke je hieronder kan vinden. We vroegen ons af of je interesse hebt om ook in 
deze lijst opgenomen te worden.  
  
Om het voor patiënten makkelijk te maken, hebben we een aantal zoekopties in de site verwerkt. Hiervoor hebben we dan 
ook wat informatie van je nodig. Daarnaast willen we zwart op wit hebben dat je achter het statement staat. Vandaar dat 
we je vragen om onderstaande tekst te knippen en plakken, en ingevuld naar ons terug te sturen naar 
rozeinwit@icloud.com. We maken de lijst met artsen pas openbaar wanneer er minimaal 100 aanmeldingen zijn.  
  
We kijken erg uit naar je reactie! Mocht je nog vragen hebben, horen we het graag.  
  
————————— 
  
Ik, *jouw naam*, sta achter het door RozeinWit opgestelde statement 'Statement LHBTI+ vriendelijke artsen'. Ik werk als 
*jouw functie* in *instelling* te *plaats instelling*. Mijn BIG nummer is *nummer*, welke niet gepubliceerd zal worden 
op de site, maar ik alleen verstrek aan RozeinWit om te kunnen nagaan of ik geregistreerd arts ben.  
  
————————— 
  
We zien natuurlijk graag dat deze lijst zich vult met zo veel mogelijk artsen die seksuele en gender diversiteit een warm 
hart toedragen. Wij zouden het dan ook enorm waarderen als je deze mail kan doorsturen naar collega’s, oud 
studiegenoten en andere mensen die dit onder de aandacht kunnen brengen in de medische wereld. Mocht je ziekenhuis 
of organisatie vragen hebben betreffend deze lijst, de verklaring of RozeinWit, staan wij open om deze te beantwoorden 
via rozeinwit@icloud.com. 
  
 Met vriendelijke groet,  
  
Karin en Chris 
 

http://www.rkz.nl/huisartsenpost


 
 
 

Leefstijl interventie 
Beste meneer/mevrouw, 
Via deze weg wil ik u graag informeren over het leefstijlcoachingstraject bij Interfysio Lijfstijlcentrum Beverwijk. 
Vanaf 1 januari 2019 wordt door de zorgverzekeraar de gemengd leefstijlinterventie voor mensen met een BMI van 30 of 
meer geheel vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico. 
Binnen Interfysio Lijfstijlcentrum start een BLCN geaccrediteerde leefstijlcoach met het programma COOL (coaching op 
leefstijl). Coaching op leefstijl is een traject met een duur van twee jaar. 
Op verwijzing van de huisarts of praktijkondersteuner kunnen de deelnemers bij ons terecht voor het COOL traject. De 
inclusie criteria voor deze deelnemers zijn als volgt: 
• Leeftijd van 18 jaar zijn of zijn gepasseerd 
• BMI van 25 of meer met een verhoogd risico op Diabetes Melitus type 2 of Cardiovasculaire ziekten 
• BMI van 30 of meer 
In de bijlage vind u verdere informatie over het programma COOL alsmede een flyer. 
Met vriendelijke groet, 
 
Iris Magdelyns 
Leefstijlcoach 
Interfysio Lijfstijlcentrum 
Iris@interfysio.nl 
0251-292907 
Dellaertlaan 2 
1945 WG Beverwijk 
 

 


