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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.

SAVE THE DATE – 2 oktober 17:30 uur: Get connected, ICT avond HV-MK, locatie volgt.
Van 17.30 – 19:30 uur veel praktische kennis over en hulp bij o.a. digitale inzake in het zorgdossier bij ViVa, digitale
meekijkconsult bij de specialist in het RKZ, digitale overleg met Parnassia, op de hoogte van de landelijke ICT
ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
Aansluitend om 19:30 uur een NHG-doc master class van 1-1,5 uur voor alle praktijken die meedoen of overwegen
mee te doen met de collectieve aanschaf van NHG-doc (zie eerdere mail d.d. 11-7-2019. Hoe eerder de aanmelding
voor deelname aan de collectieve NHG-doc hoe prettiger, maar indien je eerst wilt zien wat NHG-doc kan, is
aanmelding aansluitend aan de master class ook nog mogelijk)
Aanmelden kan bij azuurendonk@hv-mk.nl

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Nieuwe protocollensite: https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
Een grote wens is in vervulling gegaan! We hebben een nieuwe besloten site gebouwd voor al onze interne
protocollen, waarop eenvoudig gezocht kan worden naar documenten op basis van trefwoorden. Met heel veel dank
aan Ybo Schutte, die de basis van de site heeft gebouwd.
U kunt inloggen op de site met het vertrouwde wachtwoord post345.
Welk gemak biedt de nieuwe site?
0. Overzichtelijke zowel op desktop als tablet/telefoon
1. Indeling in categorieën. Eenzelfde document kan onder meerdere categorieën staan.
2. De vertrouwde indeling (zoals bijv. procedures, werkinstructies, medische info, AIOS zaken is gehandhaafd)
is aangevuld (bijv. HaROP crisisbeheersing, opleidingstraject triagist)
3. De pagina start met een eenvoudige zoekfunctie: Middels een trefwoord kan snel gezocht worden naar
documenten die het trefwoord in de titel hebben
4. Op de desktop rechts / op de tablet helemaal onderaan kan zo nodig uitgebreid gezocht worden. Alle
documenten waarin een trefwoord staat, worden dan vermeld.

5. Documenten kunnen naar wens in full screen weergegeven worden
6. Boven elk document kan via de knop Terug worden teruggekeerd naar de vorige pagina
7. Door het logo linksboven aan te tikken, keer je makkelijk terug naar de homepage
8. Via de tekst Huisartsenpost Beverwijk rechtsboven op de desktop of via de menu streepjes
telefoon kom je in een menu waar de laatste nieuwsbrieven zijn geplaatst..
9. De website is eenvoudig toe te voegen als webapp op uw telefoon (zet op beginscherm)
Desktop

op de tablet of

Tablet/telefoon

HAP avond
Denkt u er aan tijdig in te schrijven voor de HAP avond op 25 september a.s.
We hopen wederom op een gezellige en leerzame avond. Bijgaand nogmaals
de uitnodiging!

Kwaliteitsjaarverslag 2018
Bijgaand treft u het SHMK kwaliteitsjaarverslag 2018. Hierin treft u o.a
De geleverde productie
Hoe de HAP georganiseerd is
Waar het bestuur zich over gebogen heeft
Hoeveel klachten/meldingen/calamiteiten er zijn binnen gekomen en wat dat heeft opgeleverd
Welke zaken de aandacht hadden van de HAP zorgcommissie en de spoedpost zorgcommissie
Metingen branchenormen en patiënten kenmerken
Genoten nascholing
De invoering van de spoedpost is duidelijk zichtbaar in de productie (meer consulten, hogere urgenties). De daarmee
gepaard gaande verhoging van de bezetting en onder meer inzet van de regie arts leiden tot nog betere kwaliteit
(minder klachten, laag verzuim, snellere autorisatie, snellere responstijden).
Voor wie relatief nieuw is of (nog) geen duidelijk zicht heeft op wie wat doet binnen de HAP is het jaarverslag een
handig naslagwerk.
We wensen u veel leesplezier!
Voor vragen kunt u terecht bij t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

Vooraankondiging KG
De Kennemer convergentie is dit jaar op 21 november. Dan is vanaf 12.00 uur de Huisartsenpost open voor
deelnemers aan de KG..

Protocollen
LET OP: Alle protocollen kunt u vanaf heden dus vinden op https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
Inloggen met wachtwoord post345.
Herzien: meldingsformulier voor incidenten, klachten, problemen, etc. versie 2.1

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.

