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HV-MK ledenvergaderingen 2019 
 Eerstkomende ALV is op 12 november  

Er is een extra ALV op 10 december. 
Locatie: Prof de Groot 2; Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 
 

HVMK ICT-avond “Get connected” 
De HVMK ICT-avond “Get connected” op 2 oktober was een druk bezochte geslaagde avond vol praktische 
informatie. Bijgevoegd vindt u de presentaties en informatie. 
Een korte samenvatting:  

 De HVMK gaat samen met HOZK het programma OPEN doen, zodat de praktijken ondersteund worden in de 
online inzage voor de patient. 

 Het RKZ gaat binnenkort het nieuwe zorgverlenersportaal starten, waardoor huisartsen en hun 
medewerkers/waarnemers met gebruik van hun UZI-pas inzage kunnen krijgen in het medisch dossier van 
hun patiënten. De patiënten kunnen deze informatie zelf ook zien via het patiëntenportaal, dat al weer sinds 
2015 bestaat. 

 Het RKZ start samen met de HVMK het digitale meekijkconsult, waardoor via zorgdomein een specialist in 
consult gevraagd kan worden. De specialist beoordeeld dan of de vraag digitaal beantwoord kan worden of 
dat de specialist de patiënt eenmalig ziet (buiten eigen risico van de patient, want het blijft huisartsenzorg). 
Voor deze innovatieve dienst krijgen huisarts en specialist een vergoeding, mits de huisarts zich heeft 
opgegeven en bekend is bij Zilveren Kruis. Ook meedoen? Zie voor meer informatie de bijgevoegde 
presentatie.  

 Inzage in de zorgmap van ViVa Zorg! kan via Helder.health. Voor identificatie en authenticatie is de app Irma 
nodig. De mannen van Nedap hebben alle aanwezigen geholpen, waardoor die met geïnstalleerde inzage 
naar huis gingen. Nog geen inzage? Zie de bijgevoegde folders. 

 De NHG-doc masterclass bezoekers gingen naar huis met informatie over het gebruik van de slimme hulp 
van NHG-doc in de dagelijkse huisartsenzorg. 

 
N.B. I.v.m. de grootte van de bijlagen is deze nieuwsbrief in 2 delen verspreid (2019-15A en 15B)   
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Protocollen 
LET OP: nieuwe site: Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
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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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