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HV-MK ledenvergaderingen 2019 
Er is een extra ALV op 10 december, let op locatie: O&O zaal;  

Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
  

Praktijkwijzigingen 
Per 1 januari gaan Eric Bartels en Jeroen Tromp met pensioen. 
De patiënten van de praktijk van Eric Bartels gaan grotendeels over naar de praktijk van Nanine Prins, de overige zijn 
verdeeld binnen de hagro. 
De praktijk van Doeksen, Tromp en Weijer gaat verder als Doeksen en Weijer. 
 

Helder bij ViVa! Zorg 
De digitale inzage in de zorgmap van ViVa! Zorg is nu voor alle huisartsen beschikbaar. Naast inzage in de 
rapportages van de verzorgende kan de huisarts ook een bericht achterlaten voor de zorg. De inzage gaat via 
helder.health. Verdere uitleg vind je in de bijlage. 
 

OPEN update 
In januari 2020 zal de regionale coalitie  HOZK-HVMK de VWS subsidie voor het project aanvragen. Hiervoor is een 
nulmeting noodzakelijk. De huisartsenpraktijken ontvangen daarvoor een online enquete. Adri Kraa en Jord van der 
Zwaag  zijn door de stuurgroep als projectleiders aangenomen. Zij hebben beide brede ervaring met digitalisering in 
de zorg en zijn ook voor andere regio’s projectleider voor OPEN. Deze ervaring kunnen we goed gebruiken deze 
grote (digitale) verandering. 
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Vooraankondiging: HAP open tijdens Dag van de Eerstelijn 
Op 15 januari a.s. organiseert DOKh de Dag van de Eerstelijn. Om het mogelijk te maken dat zoveel mogelijk 
praktijken hier naartoe kunnen heeft DOKh gevraagd of de HAP wil waarnemen vanaf 12:00 uur. 
 
Leren van incidenten 
Beste collega's, 
Recent hebben we op de hap een patiëntje met de pseudokroep gezien waarbij we ten onrechte zijn gestart met 
vernevelen van ventolin i p v budesonide. Dit vond plaats tijdens een opleidingssituatie met AIOS en opleider.  
Ventolin is geen onderdeel van de behandeling van pseudokroep en we willen met dit stukje voorkomen dat andere 
deze vergissing ook niet maken. 



 

Matig/ ernstige pseudokroep : 
Eenmalig dexamethason ( 0,15 mg/kg) oraal/ intramusculair of 2 Mg budesonide per jetvernevelaar. 
 
Tips & tricks Intershift 
Als tip dit keer de mogelijkheid om het rooster in je agenda in te lezen: 

Via de button kunt u uw rooster in uw agenda laden. Wanneer u op de button drukt verschijnt er een link. U 
kunt het adres kopiëren en plakken in elke agenda toepassing die iCal-indeling ondersteunt. Zet de optie SSL aan. 
 

Protocollen 
Updates:  

 Rabiës v1.1:  opgenomen zijn gemaakte afspraken met de GGD  

 Computer aanzetten in de auto v1.5 
 
Nieuw:   

 Shockset, inhoud en werkwijze v1.0. De volledige shockset bevindt  zich in de grijze bak in de medicijnkast op 
de HAP. De instructie zit ook in de visitekoffer. 

 

Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
 
 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 
Themabijeenkomst over zingeving 
Het netwerk palliatieve zorg nodigt u uit  op 13 dec voor een themabijeenkomst over zingeving. Tijdens deze 
interactieve scholing wordt u getraind in het signaleren van zingevingsvragen. Meer info 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. 
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