
 
 

 12 MAART 2019 HV-MK & SHMK Nieuwsbrief 2019-4 

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. 

 
Inhoud: 
• Nieuw logo en nieuwe website • HV-MK ledenvergaderingen 2019 • Praktijkwijziging • Consultdienst door 
de week tot 22, mits de agenda het toelaat• Urgentie bij schouwen • Regie training •Vooraankondiging 
nascholing medicatie toedienen in spoedsituatie • Info in waarneembericht • Protocollen • Informatie van 
medische milieukunde 
 
 
 

 
 
 
Nieuw logo en nieuwe website 
Het was u wellicht al opgevallen, de HV-MK heeft een nieuw logo. Ook de website is voorzien van nieuw design.  Er wordt 
nog gewerkt aan de invulling, maar de site is wel al toegankelijk, https://www.hv-mk.nl/ 
De website heeft een open en een besloten deel.  Het open deel bevat algemene informatie, o.a. de adresgegevens van de 
huisartsen uit de regio,  de nieuwsbrieven, etc.  Binnenkort krijgt u inloggegevens voor het besloten deel, daar komt o.a. 
informatie over de lopende projecten.  
 
HV-MK ledenvergaderingen 2019 
De vergaderingen zijn gepland op:  

• 19 maart ( O&O zaal, Beeckzanglaan ) 
• 9 april (Prof de  Groot 2),  
• 11 juni (Prof de Groot 2),  
• 10 september (Prof de Groot 2),  
• 12 november (Prof de Groot 2) 

Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 
Praktijkwijziging 
Per 1 april neemt  Patricia Zeldenrust de praktijk over van Ybo Schutte i.v.m. zijn pensionering. Alle contactgegevens blijven 
hetzelfde.  
Huisartsenpraktijk Medistate 
Mozartstraat 205 
1962AL Heemskerk 
T 0251-260090 
F 0251-260099 
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Consultdienst door de week tot 22, mits de agenda het toelaat 
Sinds 10 januari is de consultdienst doordeweeks tot 22:00 uur. Veel artsen vinden het prettig dat zij een uurtje eerder naar 
huis kunnen, en meestal kan dat ook. Het is echter ook een enkele keer voorgekomen dat de wachtkamer nog vrij vol zat 
om die tijd. Vandaar het verzoek om je vertrek om 22:00 wel altijd even af stemmen met de regie arts.  
 
Urgentie bij schouwen 
De zorgcommissie heeft zich gebogen over de afgifte van een U2-urgentie bij elk overlijden. De behoefte bestond de 
urgentie iets ruimer te maken i.v.m. efficiënte planning van visites. 
De achtergrond van de U2-urgentie lijkt het NTS te zijn en de wettelijke bepaling dat de lijkschouw zo spoedig mogelijk na 
het overlijden moet plaats vinden. In de wet is 'zo spoedig mogelijk' niet met een tijdseenheid aangegeven. In de 'richtlijn 
lijkschouw voor behandelend artsen (juni 2016 o.a. NHG)' is gesteld dat een lijkschouw uiterlijk binnen 3 uur na melding 
van overlijden moet worden verricht. De redactie van het NTS heeft voor een urgentie U2 gekozen omdat ze dit passend 
vonden bij goede zorg en omdat een U3 betekend dat de zorg binnen enkele uren verricht moet worden, dit kan langer zijn 
dan 3 uur. Op onze huisartsenpost houden we bij een U3 binnen 3 uur aan, dit komt dan wel overeen met de gestelde 
tijdseenheid in de richtlijn.  
  
De zorgcommissie heeft besloten  

1. Urgentie bij verwacht overlijden naar U3  
a. Visites mogen gebundeld worden 
b. Overweging blijft bij paniek/onrust omgeving de urgentie te verhogen  

2. Urgentie bij onverwacht overlijden in overleg met de arts (U1/U2/U3) 
Daarbij geldt, net als voor iedere andere U3: Voor visites met een U3 die door de week tussen 7:00 en  8.00 uur 
binnenkomen, moet de beller rechtstreeks in contact gebracht worden met de dienstdoende arts. Op basis van het 
telefonisch contact tussen beller en arts, besluit de arts of deze visite nog door de HAP gereden wordt. Zo nodig kan hij/zij 
besluiten de casus persoonlijk telefonisch over te dragen aan de eigen huisarts. 
Voor de triage geldt dat men wat scherper kijkt naar:  verwacht of onverwacht overlijden? Waaraan overleden? Rust in 
omgeving of paniek?  
Bij schouw verzoeken om Identiteitspapieren klaar te leggen. 
 
Regie training 
Op woensdag 3 april organiseert de HAP weer een training regie arts (geaccrediteerde nascholing).  
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. 
Datum:             woensdag 3 april 
Tijd:                  17:30 inloop met luxe broodjesbuffet. Programma van18:00-21:30 uur 
Locatie:            O&Ozaal (begane grond personeelsflat, Beeckzanglaan 54 in Beverwijk) 
Trainer              Axel Fremeijer (DOKH) 
Vooraf inschrijven verplicht bij mailto:a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl Vol=vol. 
 
Vooraankondiging nascholing medicatie toedienen in spoedsituatie 
Op donderdag 7 november  van 17:30-21:30 uur organiseert de HAP een training spoedgeneeskunde voor haar 
aangesloten huisartsen en vaste waarnemers. Plenair zal de aandacht uitgaan naar het  toedienen van medicatie in 
spoedsituatie. Deze wordt vervolgd met een LOTUS parcours en de AED/BLS training. Zet u de datum vast in uw agenda? 
Uitnodiging en inschrijving volgt. 
 
Info in waarneembericht 
Patiënten geven soms aan dat zij de eigen huisarts niet meer te pakken konden krijgen of niet snel genoeg bij de eigen 
huisarts terecht te kunnen. Of dat daadwerkelijk zo is kunnen wij niet beoordelen. Het aantal contacten tussen 17 en 18 
uur in de onlangs verstuurde spiegelinformatie zou iets kunnen zeggen over de telefonische bereikbaarheid van de praktijk, 
als over de beschikbaarheid van consultplekken overdag. Triagisten melden het in het dossier als een patiënt zegt niet 
terecht te kunnen. Daarom graag uw aandacht voor dergelijke opmerkingen van triagisten in het waarneembericht. 
Hetzelfde geldt ook voor opmerkingen t.a.v. agressieve houding. 
 
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. 
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Ketenpartner nieuws  
 
Informatie van medische milieukunde 
Vanuit de medische milieukunde (MMK) een bijlage met informatie naar de huisartsen over: 

-          het recent gestarte RIVM-project Grafietregen en gezondheid 2019 
-          Gezondheidsmonitor 
-          de medische milieukunde. 

 


