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HV-MK ledenvergaderingen 2019
Let op: de ALV van 11 juni is verplaatst naar 25 juni (Prof de Groot 2),
10 september (Prof de Groot 2),
12 november (Prof de Groot 2)
Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.

Huisartsen en praktijkondersteuners gezocht met patiënten woonachtig in
achterstandswijken/buurten
Graag komt HVMK in contact met huisartsenpraktijken die willen meedenken over projecten ter verbetering van de
kwaliteit van huisartsenzorg aan patiënten woonachtig in een achterstandsgebied/buurt.
Gezamenlijk zouden we dan als huisartsenpraktijken een aantal knelpunten kunnen oppakken en budget via het
Achterstandsfonds kunnen aanvragen. Het Achterstandsfonds heeft circa €20.000 euro voor onze regio beschikbaar.
Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te
bevorderen. Zij financieren projecten om zo de kwaliteit van de huisartsenzorg te bevorderen en het werkplezier van
de huisarts te vergroten.
Voorbeelden van relatief kleine en gemakkelijk te implementeren interventies uit andere regio’s zijn:
·
·
·
·
·
·
·
·

vergoeding tolkentelefoon
opleidingsvouchers voor effectief-communiceren met laaggeletterden
opleidingsvouchers voor Interculturele competenties rondom zorg en ziektebeleving
aanpak aansluiting en verbetering contacten met het sociaal domein
terugvalpreventie GGZ patiënten
aanpak no show
meer tijd voor patiënten met complexe problematiek
implementatie Welzijn op recept.

In Midden-Kennemerland gaat het om de postcodes van de volgende buurten:
Beverwijk: Plantage, Kuenenplein, Oostertuinen, Aagtendorp, Ronde Boogaard, Bleriotlaan, Fokkerlaan,
Zwaansmeer, Oosterwijk, Reguliersstraat, Oranjebuurt, Oud Sportpark, Wijk aan Zee
Heemskerk: Oosterzij, Neksloot, Poelenburg, Slotherenbuurt, Zuidbroek, Oosterwijk
Uitgeest: Oude dorp (1911 DR)
Heb je interesse om mee te denken en heb je relatief veel patiënten in jouw praktijk wonend in een
achterstandswijk/buurt? Stuur dan een mail naar dboon@hv-mk.nl
Graag onder vermelding van het totaal aantal patiënten en het aantal patiënten woonachtig in een achterstandswijk
(dit cijfer is opgenomen in het huisartseninformatiesysteem en meestal gespecificeerd onder inschrijftarieven). Graag
reactie uiterlijk 29 mei. Wij nemen daarna contact met je op.
Meer lezen? Kijk dan ook op: https://www.zonh.nl/wp-content/uploads/2019/01/020119_presentatie-ASF.pdf

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

WDH-RKZ dag
De HAP neemt op 6 juni de hele dag waar voor praktijken die ingeschreven hebben voor de WDH/RKZ. Dus de HAP
is die dag vanaf 8:00 uur open. Denkt u er bij het inspreken van uw bandje aan dat alleen voor spoed verwezen wordt
naar de HAP?

Protocollen
Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost
N.B. Op de HAP is op de bureaubladen van de HAP artsen een icoontje geplaatst, waarmee men direct naar deze
locatie gaat.

Ketenpartner nieuws
OK-stop tijdens werkzaamheden Luchtbehandelingskasten RKZ
Van zaterdag 11 mei tot zondag 12 mei 08:00 uur en van woensdag 15 mei 17:00 uur tot maandag 20 mei 08:00 uur
zijn de operatiekamers op de zesde verdieping van het Rode Kruis Ziekenhuis | Brandwondencentrum Beverwijk
(RKZ) gesloten in verband met de vervolgwerkzaamheden aan de luchtbehandelingskasten. Ten gevolge van de
sluiting worden in operatiekamers 7 en 8 gedurende deze periode electieve laagrisico ingrepen gepland en worden de
spoedingrepen beperkt.
Spoedeisende Hulp (SEH)
Gedurende deze periode is de SEH niet gesloten maar geldt er een OK-stop voor ondergenoemde
patiëntencategorieën. Deze patiënten kunnen in betreffende periode niet worden geopereerd, dus ook niet worden
opgenomen!
Periode OK-stop
De OK-stop geldt van donderdag 9 mei 18:00 uur tot zondag 12 mei 08:00 uur en van dinsdag 14 mei 18:00 uur tot
maandag 20 mei 08:00 uur.
In de periode voorafgaand aan de werkzaamheden is het RKZ terughoudend met het opnemen van patiënten via de
SEH als de verwachting is dat één van de onderstaande ingrepen mogelijk is in een later stadium. Onderstaande
opnamerestricties gelden tijdens de werkzaamheden:
•
Geen prothesiologie; e.g. THP, KHP, TKP, collum care
•
Geen traumatologie met osteosynthetisch materiaal
•
Geen ASA IV/V patiënten
•
Geen opgelijnde patiënten (met verwachting CVL)
•
Geen patiënten met verwacht groot bloedverlies
•
Geen operaties van patiënten met een bekend moeilijke luchtweg
•
Geen primaire sectio’s
Maandag 20 mei is de OK weer volledig functioneel.
Ambulancediensten, verloskundigen en omringende ziekenhuizen zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.
Met dank voor uw medewerking,
Vriendelijke groeten,
Jaap van den Heuvel
Voorzitter Raad van Bestuur

Uitnodiging Medinello kosteloze nascholing “Pijn & het brein”
Hierbij delen wij vanuit MSR Medinello het volgende scholingsaanbod:
Daar de chronische pijnpatiënten / SOLK patiënten zowel met fysieke klachten als met mentale klachten vastlopen in
het herstel van functioneren is het van belang om op beide sporen de patiënten de juiste zorg te bieden.
Nu hebben wij van veel zorgverleners begrepen dat het best lastig is om op het mentale stuk vooraf aan de inzet van
revalidatiezorg de juiste ondersteuning te kunnen bieden vanuit de stepped care gedachte, vooral als de chronische
pijnpatiënt zich alleen maar bewust is van zijn/haar fysieke problematiek.
Vandaar dat wij vanuit Medinello een bijdrage willen leveren bij het 'onvoldoende verklaarbare begrijpelijk te maken en
over te kunnen dragen aan de patiënt'.
Op basis van het bovenstaande hebben wij een bijscholingsprogramma ontwikkeld in samenspraak met de docent en
Gezondheidspsychologe Annemarieke Fleming werkzaam bij Reade revalidatie en auteur van Pijn & het brein ( zie
bijlage uitnodiging Save the date )
Hierbij nodigen wij zowel huisartsen als POH-GGZ medewerkers van harte uit om deel te nemen aan deze kosteloze
bijscholingsavond op woensdag 22 mei a.s. Voor deze bijscholing is accreditatie aangevraagd vanuit de Landelijke
vereniging voor POHGGZ medewerkers.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan graag voor vrijdag 10 mei een reactie op dit schrijven, zodat wij u en uw collega's
kunnen toevoegen aan de lijst van deelnemers.

Aorta metingen in het Echocentrum Midden Kennemerland (EMK)
Het EMK gaat samenwerken met de Aorta stichting voor screening op AAA. Mensen in uw praktijk kunnen op eigen
initiatief een echografische meting van de aorta laten verrichten. In bijgaande brief wordt u als huisarts geïnformeerd
over de werkwijze van het echocentrum.
Tevens toegevoegd de digitale flyer. In mei komt er ook een campagne.

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.

