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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.

Gezocht: Waarnemer
Tanja Groot (huisartsenpraktijk Wijkerbaan) vertrekt in augustus voor een jaar naar Nieuw Zeeland. Daarom zoekt zij
waarneming voor 3 dagen per week (dinsdag, woensdag en vrijdag bij voorkeur, maar er valt over te praten) te
beginnen vanaf maandag 20 augustus.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via huisartsenwijkerbaan@ezorg.nl

Gezocht: POH-S
Huisartsenpraktijk Rijksstraatweg zoek t per 1 september een enthousiaste POH-S (m/v) voor 24 uur per week
(uitbreiding mogelijk tot 28 uur). Vacature met meer informatie in de bijlage.

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Spoedpost enquete
De zorgcommissie is benieuwd naar uw ervaringen met de spoedpost. Daartoe heeft zij alle praktijkhouders en
waarnemers die meer dan 5 diensten hebben gedaan uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek.
Inmiddels heeft 1/3 van u de enquête ingevuld. Sommigen zijn er wellicht door de meivakantie nog niet aan toe
gekomen. Invullen kan nog steeds. Graag zelfs. Deze week zijn er herinneringen verstuurd.

Onder de aandacht: Werkinstructie “Melding na overlijden”
In het weekend en in de avonddienst
• Assistent die overlijden heeft aangenomen faxt het waarneem bericht naar eigen huisarts van patiënt
Door de week in de nachtdienst
• Arts die in de dienst overlijden heeft vastgesteld belt de eigen huisarts om even voor 8.00uur op zijn / haar
mobiele nummer om overlijden door te geven. Assistent faxt het overlijdens bericht..

Huisartsenportaal
Complimenten voor de gebruikers van het huisartsenportaal. Meer en meer weet men het huisartsenportaal te
gebruiken voor informatieoverdracht naar de HAP. De afgelopen periode hebben diverse artsen opmerkingen
toegevoegd in het kader van Advanced Care Planning. Omdat de opmerking direct zichtbaar is in het Callmanager
scherm, is de triagist bij een binnenkomende hulpvraag direct op de hoogte van reanimatiewensen.
In onderstaande figuur is het gebruik van het portaal door de jaren heen weergegeven.

N.B. Het aantal registraties en gebruikers is altijd een momentopname is, omdat opmerkingen die niet meer van
toepassing zijn, weer verwijderd worden.
Patiënten die overleden zijn kunt u eenvoudig op overleden zetten via het volgende icoontje

Voor vragen/opmerkingen over het huisartsenportaal kunt u terecht bij t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

Protocollen
Herzien: Agressie en geweld (versie 2.2). Opgenomen is de rode kaart. Zie bijlage.
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
Geen berichten.

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.

