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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.   
  

Overeenkomst HIS 
De HV-MK adviseert u om geen nieuwe overeenkomsten met HIS-leveranciers te tekenen aangaande het online 
beschikbaar stellen van patiëntengegevens. Er is nog ruim voldoende tijd om dit lopende 2020 te regelen 
 

Doen jullie mee aan het project meekijkconsult nieuwe stijl per 1 januari 2020? 
Op dit moment  werkt de Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland samen met het Rode Kruis Ziekenhuis aan de 
invoering  van het project meekijkconsult nieuwe stijl. Het meekijkconsult biedt huisartsen de mogelijkheid om 
eenmalig (medisch) specialistische zorg te consulteren waarbij de huisarts hoofdbehandelaar blijft. Voordeel voor de 
patiënt is dat het niet ten koste gaat van zijn/haar eigen risico. 
 
Het werkproces meekijkconsult 
Het project meekijkconsult sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande werkprocessen in de huisartsenpraktijk en in het 
ziekenhuis.  De vraagstelling voor een meekijkconsult doet de huisarts dan ook via Zorgdomein. De medisch 
specialist bepaalt  vervolgens of deze vraag schriftelijk wordt beantwoord of dat hij/zij de  patiënt eenmalig op de 
polikliniek wil zien  of dat het toch een “tweedelijns” verwijzing is. Het evt. oproepen van een patiënt op de polikliniek 
volgt het werkproces van het ziekenhuis. Beantwoording van de vraag door de medisch specialist vindt plaats door 
een edifact bericht aan de huisartsenpraktijk.  
 
De huisarts declareert €80 euro bij de zorgverzekeraar voor een meekijkconsult. Het ziekenhuis stuurt aan de 
huisartsenpraktijk een rekening van €45 euro per meekijkconsult.  Voor de patiënt valt dit onder huisartsenzorg en 
komt niet ten kosten van het eigen risico. 
  
Planning 
Tot eind december  wordt het meekijkconsult voor de longgeneeskunde  getest. Hieraan nemen 10 
huisartsenpraktijken uit onze regio deel. Als het allemaal werkt en de “kinderziektes” eruit zijn, zullen we vanaf januari 
naast longgeneeskunde ook starten met het inrichten van het meekijkconsult voor andere medische specialismen in.   
  
Aanmelding is verplicht    
Doordat dit project een maatwerkafspraak is met Zilveren Kruis, is aanmelding verplicht om voor vergoeding in 
aanmerking te komen.  Aanmelddatum is uiterlijk 27 november 2019, om te kunnen starten per 1 januari 
2020.  Jullie kunnen de praktijknaam en agb code mailen naar dboon@hv-mk.nl    
 

Thema-avond Huisartsenzorg en GGZ op 3 december a.s. gaat niet door! 
Helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen voor de voorgestelde thema-avond samen met psychiaters en 
leidinggevenden van de Parnassia-groep op 3 december a.s. 
Mogelijk had dat ook te maken met samenloop met andere activiteiten en de sowieso erg drukke november en 
december maanden.  
Het bestuur HVMK heeft daarom besloten deze bijeenkomst voor die datum te cancelen.  

mailto:dboon@hv-mk.nl


We werken het programma wel verder uit en komen binnenkort met een nieuwe poging voor ergens rond de eerste 
helft van februari.  
Mart Stel, bestuursondersteuner HVMK, mede namens Chris Noordzij, portefeuillehouder GGZ in bestuur HVMK. 

 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Toekomstige spoedpost 
De eerste overleggen met het RKZ over de samenwerking en vormgeving van de spoedpost in de toekomst worden 
gestart nu helder is dat het RKZ wil gaan verbouwen. 

 
Medicatie in spoedsituatie 
De nascholing medicatie in spoedsituaties donderdag jl. is goed bezocht.  Ineke Kagenaar nam ons mee in de nieuwe 
richtlijn. Ahv 2 LOTUS patiënten werden 2 acute situaties geoefend. 
Mark Schelvis verzorgde wederom de reanimatietraining; Er is geoefend op volwassenen, kinderen en baby’s.  
Nog een paar tips, niet voor iedereen bekend: 

1. De AED hangt in de centrale hal bij de receptie 
2. Het interne noodnummer binnen het RKZ is 333. 
3. De ABCD staat ook op de SBAR blokken in de visite tas. De blokken bleken ook niet op voorraad, maar 

worden weer besteld. 

 
Tips & tricks Intershift 
Diensten ruilen kan op twee manieren. 

 Wanneer u in het linker menu kiest voor ruilingen en dan voor tabblad ruilingen, komt u in onderstaande scherm.  
 

 
 
Hier kunt u kiezen voor doorgeven ruiling, doorgeven dienst overname door huisarts of dienstovername door 
waarnemer.   
Hierna volgt u de aangegeven stappen.  
Let op de jaartal boven in het scherm. ad ruilingen en u volgt daar de stappen dan  
 

 Ook via mijn rooster kunt u ruilingen aanbieden. U krijgt dan het scherm hieronder. 
 



 
 

gebruikt u om aan te geven of u een AIOS uw dienst laat doen of meeneemt. (als u geen opleider bent ziet u dit 
icoontje niet) 
 

gebruikt u om een dienst te ruilen. U krijgt dan een invul scherm waarbij u de stappen onder in het scherm 
volgt. Mocht u een dienst aangeboden hebben en deze willen verwijderen, dan is dit mogelijk via laatste 
aanbiedingen. U zoekt dan uw dienst op, drukt op het vergrootglas, waarna u op het rode kruis kunt drukken 
om de dienst te verwijderen. 

 
 gebruikt u wanneer een dienst door een andere huisarts wordt overgenomen. 
 
gebruikt u wanneer een dienst door een waarnemer wordt gedaan en deze dus verkocht is. 
 
gebruikt u wanneer uw dienst door een hidha wordt gedaan. (als u geen hidha’s heeft (opgegeven) ziet u dit 
icoontje niet) 
 

Na opgave op een van de bovenstaande manieren gaat een mail naar de overnemende huisarts. Deze dient dan 
akkoord te gaan met de overname/ruiling in InterShift. Na dit akkoord wordt de overname doorgevoerd.  
 

Peer support 
Sinds november 2017 beschikt de HAP over een peer support team. Peer support=collegiale ondersteuning.  
Gelukkig hebben we het team nog maar een paar keer actief in hoeven zetten. Maar u kan ook zelf contact opnemen. 
 
Doel is het bieden van goede zorg en nazorg voor de huisartsen,  triagisten en chauffeurs, die tijdens 
werkzaamheden op de huisartsenpost zijn geraakt bij een calamiteit en/of heftige gebeurtenis.  
De ervaring leert dat een calamiteit een grote impact kan hebben op betrokkenen en hun functioneren. En niet 
iedereen vraagt om hulp. Daarom draaien we het om en bieden wij actief hulp na betrokkenheid bij een (mogelijke) 
calamiteit. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Zodra de calamiteitencommissie is ingeschakeld, informeert zij betrokkenen over de melding en wijze van onderzoek. 
Tegelijkertijd wordt de peer support ter sprake gebracht. Betrokkenen hebben daarbij de mogelijkheid om een 1

e
 en 2

e
 

voorkeur uit te spreken voor de peer supporter. De calamiteitencommissie schakelt vervolgens de peer supporter in. 
N.B. Triagisten worden altijd via Karin op de hoogte gebracht. Zij kunnen ook hun wensen tav de peer support 
uitspreken. De peer supporter neemt vervolgens actief contact op met betrokkene en begeleidt deze naar behoefte.  
 
Niet elke heftige gebeurtenis is automatisch een calamiteit, denk aan bijv. een “achteraf verkeerde beslissing” of 
reanimatie. In dergelijke gevallen is het ook mogelijk om zelf contact op te nemen met iemand uit het peer support 
team. Het team heeft aangegeven overdag, onder kantoortijden, bereikbaar te zijn voor aanmeldingen van peer 
support.  Derhalve zijn de praktijknummers toegevoegd. Waarnemers en chauffeurs zijn ook vrij om gebruik te maken 
van ons peer support team. Zij kunnen ook terecht bij respectievelijk de waarneemorganisatie en Meditaxi, die 
beschikken ook over een vertrouwenspersoon.  
Alles wat met de peer supporter wordt besproken is vertrouwelijk! 
 
Wie zitten er  in het peer support team? 

 Marjolijne Markvoort (0251-312309) 

 Martijn Naber (0251-260090) 

 Gera Strijker (0251- 226820) 

 Gerrit-Jan Vos (0251-210800) 

 Dirk-Jan van Wijk (0251-312212) 

 Monique Siliakus  

 Karin Wiering 



 

 
Protocollen 
Heeft u onze nieuwe site al bezocht? Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
De Inlogcode staat op de gebruiksaanwijzing in de bijlage! 

 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 
'Een mooie dag om weg te vliegen' 
18 november 2019: Symposium Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Zuid-Kennemerland en Amstelland en 
Meerlanden. De verschillende facetten van de zorg rondom een palliatieve patiënt komen op interactieve en soms 
hilarische wijze aan bod. 
Informatie en aanmelden 
 
 

PrEP zorg, geaccrediteerde nascholing voor huisartsen 
Hoe lever ik goede PrEP-zorg, welke partijen zijn daarbij betrokken en wat zijn de punten waar ik als zorgvelener 
tegen aan kan lopen. Dat zijn vragen waar we antwoord op geven tijdens de huisartsenvoorlichtingsavond op dinsdag 
17 december. De voorlichting wordt georganiseerd door de GGD Kennemerland en de hiv-poli van het Spaarne 
Gasthuis. 
Uitnodiging met info over aanmelden in de bijlage. 

 
 

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. 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/noordhollandzuid/Zorgverleners/Agenda/een-mooie-dag-om-weg-te-vliegen
mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

