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HV-MK ledenvergaderingen 2019




De volgende vergaderingen zijn gepland op:
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.

Vooraankondiging WDH-RKZ dag
Op donderdag 6 juni a.s. vindt de WDH-RKZ dag plaats: de regionale nascholingsdag voor huisartsen en
praktijkassistentes.
Als vanouds weer in het Rode Kruis Ziekenhuis, met waarneming door de HAP.

Netwerkbijeenkomst Alliantie IJmond
5 juni 2019
13.30 – 17.00 uur
Locatie: Kapel, Heliomare, Relweg 51, Wijk aan Zee





Werken aan Positieve Gezondheid in regio IJmond. Hoe in te voeren in de praktijk? Wat gebeurt er al in de
regio in de geest van Positieve gezondheid? En wat -nog- niet? Wat maakt werken volgens Positieve
gezondheid lastig? En wat is er nodig om het in te voeren?
Wat kunnen we leren van positieve praktijkervaring elders in het land? Wat zijn slaagfactoren voor kansrijke
invoering van het werken volgens Positieve Gezondheid? Wat zijn tips en adviezen voor vervolgaanpak in de
regio IJmond?
Met bijdrage van Marja van Vliet, Hoofd Onderzoek van het Institute for Positive Health.
Werksessies voor verdere inspiratie in regio IJmond: hoe, tools, voorwaarden, aanpak.

Van ambitie naar aanpak!
Alliantie IJmond is een netwerksamenwerking van de zes grote zorgaanbieders in regio IJmond die samenwerken aan
optimale gezondheid en zorg voor alle inwoners. De Alliantie heeft daarbij twee jaar geleden het werken volgens de
uitgangspunten van Positieve Gezondheid als één belangrijk uitgangspunt genomen.
Hoe staat het daar nu inmiddels mee in de regio? Zijn er ook andere ontwikkelingen in de regio die kunnen bijdragen
aan Positieve Gezondheid Hoe verder in praktijk? Welke hobbels te nemen en kansen te pakken? Graag gaan wij met
alle netwerkpartners en stakeholders in gesprek om samen met ons deze ambitie verder in te vullen.
Luister, denk en doe mee op deze werkconferentie en reserveer alvast de datum.
Opgeven voor deze kosteloze bijeenkomst kan nu ook alvast. Het maximale aantal deelnemers is 80, dus vroegtijdig
aanmelden is verstandig als u erbij wilt zijn. AANMELDEN

Gezocht: Waarnemer
Mariëtte Willems (huisartsenpraktijk Wijkerbaan) zoekt vaste waarneming voor de maandag en donderdag vanaf 1
september a.s, Dit is voor langere periode in overleg met Mariëtte. Geinteresseerden kunnen contact opnemen via

huisartsenwijkerbaan@ezorg.nl

Gezocht: huisarts voor klankbordgroep
Voor het project grafietregens en gezondheid 2019 is het RIVM op zoek naar een huisarts voor de klankbordgroep. Er
zijn vacatiegelden beschikbaar voor deelname. Meer info in de bijlage.

Meldkamer
Op 14 mei wordt de nieuwe meldkamer Noord Holland in gebruik genomen. N.B. Deze dag alleen spoedvervoer en
mogelijk technische problemen. Zie ook uitgebreid bericht onderaan deze nieuwsbrief onder ketenpartnernieuws.

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Mailadressen Agnès en Trees
Gelieve voor contact gebruik te maken van de nieuwe mailadressen
Agnès Zuurendonk: voor HAP zaken: a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl ; voor HV-MK zaken:
azuurendonk@hv-mk.nl
Trees Seppenwoolde: t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl (het hv-mk mailadres is vervallen)

Morfinepompen
In principe is palliatieve sedatie een zaak voor de eigen huisarts om in te zetten, en alleen in de dienst als er
dusdanige refractaire symptomen zijn dat het noodzakelijk / goed medisch handelen is om de sedatie direct te starten.
Het is dus wel mogelijk. Niet iedereen lijkt op de hoogte te zijn dat in het weekend ook morfinepompen geregeld
kunnen worden. De chauffeurs weten hoe.

Nascholing spoedgeneeskunde
Op donderdag 7 november organiseert de HAP een nascholing spoedgeneeskunde voor alle aangesloten huisartsen
en vaste waarnemers op de HAP. De training is gericht op medicatie toedienen in spoedsituatie. Aan de hand van
een LOTUS parcours zullen diverse scenario’s geoefend worden. Daarnaast wordt geoefend met BLS/AED.
Uitnodiging in de bijlage.

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
Meldkamer Noord Holland
Zoals u wellicht weet wordt in de provincie Noord Holland al een aantal jaar gewerkt aan de samenvoeging van de
meldkamers ambulancezorg, brandweer en politie van Alkmaar, Haarlem en Zaandam. De nieuw te vormen
“Meldkamer Noord-Holland”, gehuisvest aan de Zijlweg in Haarlem is nagenoeg klaar.
Op 14 mei 2019 gaan we de nieuwe meldkamer in gebruik nemen..
Consequentie van deze samenvoeging is dat aanvragen voor ambulancevervoer voor de regio’s Noord Holland Noord
en Kennemerland vanaf 14 mei 2019 dus gedaan worden bij de meldkamer Noord-Holland. Een paar zaken die van
belang zijn voor een soepele overgang en die gaan spelen:

1.

De telefoonnummers voor het aanvragen van ambulancevervoer zullen voor u niet wijzigen.

2.
Op 14 mei, globaal tussen 07:00 en 13:00 uur, zal de fysieke en technische overgang plaatsvinden. Mogelijk
is dat merkbaar door een vertraagde dienstverlening, met name op de niet spoed onderdelen.
3.
Op 14 mei zullen we gedurende de verhuizing géén besteld vervoer kunnen aannemen noch uitvoeren. We
realiseren ons dat dit effect heeft op uw bedrijfsvoering. Echter we willen hiermee het risico op fouten rondom het
vervoer van acute patiënten minimaliseren.
4.
Er zullen door de samenvoeging van meldkamers en centralisten mogelijk merkbare stijlverschillen optreden.
Cultuur en routines uit de verschillende meldkamers zullen vermengd worden totdat na verloop van tijd een nieuwe
uniforme realiteit ontstaat. Voor dit onontkoombare issue vragen we begrip.
Er bestaat kans op onvoorziene operationele omstandigheden die een overgang op 14 mei onmogelijk maken. In dat
geval zal de operationalisering van de meldkamer Noord Holland een week uitgesteld worden naar 21 mei 2019.
Mocht dat het geval zijn dan zullen wij u daarover informeren.
Tot slot: Wij bereiden ons optimaal voor op continuering- van onze dienstverlening en samenwerking met onze
ketenpartners maar kunnen niet uitsluiten dat de samenvoeging merkbare veranderingen met zich meebrengt.

Onderzoek naar teken
Het RIVM vraagt uw medewerking voor onderzoek om de ziekte van Lyme en andere tekenbetenziekte beter te
begrijpen. U wordt gevraagd patiënten te verwijzen naar www.tekenradar.nl . Patiënten kunnen zich daar zelf
aanmelden. Zie bijgaande brief.

Doel nieuwsbrief: 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: 0652607798.

