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HV-MK ledenvergaderingen 2019 

 Vanavond  25 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.   
 
Intercollegiale toetsing Palliatieve Zorg 

 Bijgaand informatie over nascholing palliatieve zorg in Alkmaar met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of 
vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dát gebeurt in deze toetsgroep. Acht keer vindt een 
casuïstiekbespreking plaats onder leiding van Yvonne van Ingen, kaderarts palliatieve zorg, en Karin Willemse, 
gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Antwoorden op de vragen vinden we samen met 
de collegae op basis van de richtlijnen palliatieve zorg. 
Het betreft 8 bijeenkomsten op  dinsdagavond en levert 16 accreditatiepunten op.Inschrijven kan via de link 
http://www.yvonnegvaningen.nl/toetsgroep-palliatieve-zorg-huisartsen/ 
 
Actiebijeenkomst verbetering GGZ i.r.t. Huisartsenzorg Midden-Kennemerland 
Bijgaand uitnodiging voor de actiebijeenkomst verbetering GGZ op 9 juli van 17.30-19.00 uur, O&O zaal 
Personeelsflat RKZ, Beeckzanglaan te Beverwijk. 
 
Crisisbeheersing 
De landelijke KPN storing waarbij 112 urenlang onbereikbaar was is een mooi voorbeeld van crisisbeheersing. Ook 
het crisisteam huisartsenzorg in MK bereidt zich al jaren voor op het continueren van huisartsenzorg in geval van 
flitsrampen en/of infectierampen. 
Afgelopen maand hebben alle triagisten van de HAP een training huisartsenzorg onder crisisomstandigheden 
gevolgd. Zij hebben geleerd wanneer het crisisteam huisartsenzorg MK in actie komt, hoe zij te bereiken zijn, en wat 
hun eigen rol is  ten tijde van crisis. Deze blijkt heel dicht bij de huidige rol te liggen, je wil immers iedereen zo veel 
mogelijk in de voor hem/haar bekende rol laten. Ondanks de heftige fictieve scenario’s die zij voorgeschoteld kregen, 
lieten zij zien hoe de huisartsenzorg onder diverse omstandigheden gecontinueerd kon worden. 
Voor huisartsen geldt in feite hetzelfde, ga nooit naar een rampterrein, en continueer altijd zo goed als mogelijk de 
eigen praktijkvoering. Weet u nog uw directe contactpersoon binnen het crisisteam? Als u inlogt op uw HaROP app 
weet u het direct, Tevens bevat de app een aantal handige checklists. Weet u niet meer hoe u in moet loggen op de 
HaROP app, mail dan naar t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl 
Deze week doet een deel van ons crisisteam mee aan een grootschalige oefening van de GGD, waarbij afstemming 
wordt gezocht inzake een infectiecrisis. Ons doel hierbij is het beoefenen van de communicatielijnen met 
ketenpartners. 
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 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Save the date: 25 september HAP avond 
Op woensdag 25 september a.s. organiseren wij onze jaarlijkse HAP avond. Zet u hem vast in uw agenda? 
 
Multiresistente bacterie ZMC 
Sinds 1 januari 2018 wordt bij opname in RKZ gecontroleerd of patiënten sinds 1 januari 2018 opgenomen zijn 
geweest in het Zaans Medisch Centrum, in verband met de in het ZMC aanwezige multiresistente bacterie.  Verzoek 
aan alle huisartsen om ook navraag te doen alvorens te verwijzen.  
Wij kunnen het de SEH gemakkelijker maken om de patiënten te vragen; 
1. Bent u opgenomen geweest in ZMC sinds 01-01-2018 en hoe lang 
2. Zijn er toen controle kweken gedaan ( rectumkweek) 
In dat geval moet er overlegd worden met de SEH/specialist van het RKZ alvorens de patiënt in te sturen. Er kunnen 
dan aanvullende maatregelen worden genomen m.b.t. de hygiene..  
. 
Onder de aandacht: de regie arts 
- Afstemming door de week over invulling regie/visite: In de weekendmail worden de artsenfuncties ingedeeld door 
Karin, maar door de week is het aan de artsen die om 18:00 beginnen om af te stemmen wie die avond visites rijdt en 
wie de regie functie op zich neemt. Hierbij geldt wel de beslisboom: 1) regie cursus gedaan, 2) praktijkhouder eerste 
voorkeur 3) ervaring/verdeling/wensen t.a.v. regiediensten, maar belangrijkste is dat het in overleg gaat. 
-  Einde dienst: Voor vertrek verzoek aan consult- en visitearts om met regie arts te overleggen. Wachtkamer leeg? De 
regie arts dient te bewaken of iedereen daadwerkelijk naar huis kan. 
 
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. 
 
 

 

 
 
 

 

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. Met vriendelijke groet, Trees Seppenwoolde, kwaliteitsfunctionaris 

SHMK, Kleermakerstraat 51 BG, 1991 JL Velserbroek; Tel: 06-52607798. 
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