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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.

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Resultaten enquete HA
In april heeft de zorgcommissie een enquête gehouden onder huisartsen en waarnemers naar de ervaringen met de
spoedpost.
De enquête bevestigt in veel zaken het positieve beeld dat we van de post hebben. In het algemeen is een grote
meerderheid gemotiveerd om dienst te doen, beschikt men over voldoende kennis, middelen en ondersteuning, is de
samenwerking met de meeste partijen goed, is men tevreden over de werkverdeling en de invulling van de regie arts.
De werkdruk is soms hoog (weekend) maar niet te vaak heel hoog.
De spiegelinformatie is zeer op prijs gesteld. Meer dan driekwart heeft de info met collega’s besproken en bijna een
kwart heeft nav iets aan de praktijk veranderd of is dat van plan. Niemand stuurt mensen die niet meer op dezelfde
dag in de praktijk terecht kunnen naar de HAP.
Een grote meerderheid is tevreden over de organisatie in het algemeen.
Er zijn wat verschillen gevonden tussen de beleving van aangesloten huisartsen en waarnemers.
Alle verbetersuggesties zijn de afgelopen vergaderingen besproken in de zorgcommissie. In de bijlagen treft u de
details.

Kennemer Convergentie
De Kennemer Convergentie is dit jaar op 21 november. Vanaf 12.00 uur is de Huisartsenpost open en neemt zij waar
voor deelnemers aan de KC. Gelieve duidelijk op uw bandje aan te geven dat alleen voor spoed gebeld kan worden
naar de HAP

Pt terug in wachtkamer
Tip: als u een patiënt terugzet in de wachtkamer, geeft deze patiënt dan in de agenda van Callmanager een bedje.
(vraag evt. de triagist hoe) Een bedje betekent: er is een collega arts al met deze pt bezig, haal deze niet uit de
wachtkamer.

Eenvoudiger ICPC selecteren
Nieuw in Callmanager:

Protocollen
LET OP: nieuwe site: Alle protocollen kunt u vinden op https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/

Ketenpartner nieuws
Multidisciplinaire nazorgpoli dwarslaesie
Heliomare is enige tijd geleden van start gegaan met een multidisciplinaire nazorgpoli voor dwarslaesies. Om u nader
te informeren heeft Heliomare daartoe bijgaand bericht opgesteld voor huisartsen.

Uitnodiging interactieve bijeenkomst GLI in Kennemerland
Beste genodigde,
Sinds 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandelinterventie tegen overgewicht,
opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een ontzettend mooie ontwikkeling maar in de praktijk blijkt
het nog lastig om optimaal gebruik te kunnen maken van deze interventie.
We willen samen met gemeenten, huisartsen, leefstijlcoaches, zorgverzekeraars en sportaanbieders nagaan hoe we
de samenwerking kunnen optimaliseren in het GLI netwerk. Hoe loopt de aanmelding en hoe loopt het programma?
Wat zijn obstakels en wat is nodig om de interventie nog beter in te kunnen zetten? Deze vragen willen wij graag
samen met u beantwoorden.
Datum: maandag 4 november 2019
Tijd: 16:30 – 19:30 uur (Inloop vanaf 16:00, inclusief diner)
Locatie: Minister van Houtenlaan 123, Velsen, Telstar Stadion
PROGRAMMA
16.30 – 16.45 uur
Kennemerland)
16.45 – 17:00 uur
17.00 – 17.40 uur

17.40 – 18.00 uur
18.00 – 18.30 uur
18.30 – 19.30 uur

Welkom en opening door Jelle Buijtendijk (Clustermanager Advies&Onderzoek GGD
Veelbelovend voorbeeld uit de praktijk
Twee ronden thematafels
- Hoe gaan we van ziekte en zorg (zz) naar gezondheid en gedrag (gg)?
- Wat is ieders rol in het GLI netwerk?
- Wat werkt goed en wat kan beter?
- Quick wins om GLI in de praktijk te versnellen
- Het ideale plaatje
Vervolg thematafels
Wrap-up en afsluiting
Borrel en diner

Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/zKUHC6voQhuCXM3g7
U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Met vriendelijke groet,
Jelle Buijtendijk (GGD Kennemerland)
Mariët Christiaans (Gemeente Haarlem)

Kirsty van der Geest (GGD Kennemerland)
Ron Gravemaker (GGD Kennemerland)
Lida Samson (GGD Kennemerland)

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.

