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HV-MK ledenvergaderingen 2019
10 september (Prof de Groot 2),
12 november (Prof de Groot 2)
Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.

Verkenning samenwerking Huisartsenzorg Midden- en Zuid-Kennemerland in volgende fase
Na overleg met alle Hagro’s in mei is in de ALV van de HVMK van juni akkoord gegeven voor de verdere verkenning
van structurele samenwerking met huisartsenzorg in Zuid-Kennemerland.
Hetzelfde is in juni gebeurd door de ALV van de Huisartsen Coöperatie Zuid-Kennemerland (HCZK).
Door de voorbereidende werkgroep wordt nu de volgende fase van de verkenning ingezet tot vervolgbesluit in de
ALV’s van rond eind november, begin oktober.
Het bestuur HVMK zal in oktober een volgende ronde doen langs alle Hagro’s om de vervolgplannen opnieuw toe te
lichten en af te stemmen.
Voor informatie: Renate Beunder rbeunder@hv-mk.nl

Basiscurriculum ouderenzorg najaar 2019
De Huisartsenvereniging HV-MK en de Zorggroep SEZ nodigen u van harte uit voor de nascholingscycylus van het
basis curriculum ouderenzorg. Deze scholing wordt aangeboden in het kader van het project Multidisciplinaire
Samenwerking Ouderenzorg Midden-Kennemerland. In vier avonden wordt telkens een ander medisch-inhoudelijk
onderwerp met betrekking tot huisartsenzorg aan ouderen belicht. Daarnaast staat het versterken van het regionale
geriatrie netwerk centraal. Meer informatie over het programma, data en inhoud vindt in de bijlage.

Acties verbetering GGZ-zorg i.r.t. HA-zorg
Dinsdag 9 juli is er een actiebijeenkomst geweest in het kader van de verbetering Huisartsenzorg en GGZ in MiddenKennemerland.
Het verslag hiervan en de samenvatting van de uitkomsten van de enquête zijn als bijlage toegevoegd.
Voor vragen en/of interesse : Mart Stel, bestuursondersteuner HVMK: m.stel@zonh.nl of Chris Noordzij, bestuurslid
HVMK: chris@huisartsnoordzij.nl

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Eten voor de dienst
We verwachten dat de artsen die doordeweeks om 18.00 uur starten al gegeten hebben

25 september a.s. HAP avond
Jaarlijks organiseert de HAP een avond voor al haar medewerkers waarin enerzijds plaats is voor verbinding buiten
de werkvloer onder het genot van een lekkere maaltijd, anderzijds zorgen we voor een stukje nascholing. Dit keer
nemen we u aan de hand van een interactieve theatervoorstelling mee in de wereld van de mantelzorger.
Mantelzorgers zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Iedereen is of kent wel iemand die mantelzorger is,
toch?.
Niet altijd een bewuste keuze, meestal ben je het ineens geworden, bijvoorbeeld als een naaste plotseling veel zorg
nodig heeft. Er komt dan een wereld op je af waar je niet altijd op bent voorbereid en niet voor bent opgeleid. Dit kan
veel vergen van de mantelzorger. Wie ondersteunt dan de mantelzorger?
Kennen wij inderdaad al die mantelzorgers om ons heen? Herkennen wij ze onder onze patiënten, collega’s, vrienden
en familie,? En signaleren wij het als ze overbelast raken? En wat doen we daar dan mee? Niet ons pakkie an? Of
weten wij de juiste mensen te vinden die hen wel kunnen helpen.. Weten we wie dat zijn en wat zij kunnen doen?
Hoe handelen je collega’s in zo’n situatie? Wat is het voordeel voor de professional als de mantelzorger niet omvalt?
Wij hopen u allen te zien op 25 september a.s. om bewust te worden van de mogelijkheden en ervaringen te delen.
En laten we vooral het gezellig samenzijn met een hapje en een drankje niet vergeten! Inschrijven vooraf verplicht.
Bijgaand de uitnodiging!

Triagisten toegang tot extern dossier
De zorgcommissie heeft besloten triagisten ook toegang te geven tot het extern dossier huisarts (WDH). Zij hadden al
toegang tot het medicatie dossier (EMD) bij de apotheek.
Hiermee kunnen zij sneller acteren bij vragen van patiënten ten aanzien van medicatie en/of voorgeschiedenis bijv:
voorgeschreven medicatie (welke?) door huisarts, die niet is aangekomen/opgehaald bij apotheek; indicatie waarvoor
medicatie voorgeschreven; afgesproken beleid eigen huisarts, etc.
De toegang is in eerste instantie voor ca. 3 maanden en zal daarna geëvalueerd worden. Gemaakte afspraken:
1. De triagist zal alleen het externe dossier opvragen van patiënten met wie hij/zij een behandelrelatie heeft,
waarvoor zij een call heeft aangemaakt, en indien de hulpvraag daar aanleiding toe geeft.
2. Inzage is alleen toegestaan als er contact is met de patiënt zelf; dus niet als iemand anders een hulpvraag
heeft over desbetreffende patiënt. In het laatste geval mag alleen een huisarts beoordelen/besluiten in te
kijken.
3. De triagist op huisartsenpost dient informatie uit het externe dossier te beschouwen als aanvullende en niet
altijd volledige informatie.
4. Triagisten gaan zorgvuldig om met de verkregen informatie.
5. De inzage wordt gelogd.
6. De huisartsenpost stuurt via Call Manager een snuffelverslag naar de eigen huisarts waarin vermeld wordt
welke triagist van welke patiënt op welk moment het waarneemdossier huisartsen (WDH) heeft ingezien.
Praktijkhouders wordt gevraagd alert te zijn of snuffelberichten altijd gepaard gaan met een waarneembericht van de
HAP. Bij twijfel graag contact met t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl
N.B. De call moet als gebruikelijk worden geautoriseerd, waardoor er zicht blijft op de juistheid van het gegeven
advies.

Medicatie en voorgeschiedenis niet altijd uitgevraagd.
Dit kan voorkomen als het voor de urgentiebepaling niet nodig is. Uitvragen wordt alleen gedaan indien relevant en er
ruimte voor is. De triage is primair gericht op urgentiebepaling, niet op consultvoorbereiding. Meer informatie kan dan
bij consult of visite verkregen worden. Bij een zelfstandig afgehandeld telefonisch consult door de triagist is uitvragen
altijd relevant, anders is de informatie om te kunnen autoriseren onvolledig..

Protocollen
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost

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.

