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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.

Inloggen besloten deel HV-MK.nl
Eind april heeft u van info@hv-mk.nl een mail ontvangen met daarin een inlognaam en een link om een wachtwoord
aan te maken voor het besloten deel van de nieuwe HV-MK website.
Deze link heeft niet goed gewerkt en daarom is het nodig tijdens het inloggen aan te geven dat het wachtwoord
vergeten is. De eerder verstrekte gebruikersnaam of het mailadres waarop de mail ontvangen is nodig om een nieuw
wachtwoord te kunnen genereren. U ontvangt een mail van info@hv-mk.nl. Via de link wordt er een wachtwoord
aangemaakt, maar deze kan naar wens worden aangepast. Wij gaan ervan uit dat het nu mogelijk is om op het
besloten deel van de site te komen. Bij problemen kunt u contact opnemen met azuurendonk@hv-mk.nl

Save de date
Titel: Afstemmingsbijeenkomst voor verbeteracties GGZ-zorg i.r.t. Huisartsenzorg Midden-Kennemerland
Datum: 9 juli 17.30 – 19.30
Locatie: nog te bepalen ….
Programmaonderdelen o.a.:
Toelichting en bespreking van de uitkomsten van de gehouden GGZ-zorg-enquête
Inleiding van Margot Smits (kaderhuisarts GGZ) en Stan Buys (Medisch coördinator van het GGZ-programma)
over de aanpak van GGZ-zorg vanuit huisartsenzorg in Zuid-Kennemerland; Wat kunnen we daarvan leren? Waar is
samenwerking zinvol en mogelijk?
Afstemming over eerste op te pakken acties in Midden-Kennemerland en afspraken om aan de slag te gaan
De uitkomsten van de enquête worden begin juni alvast via de mail bekend gemaakt.
Chris Noordzij, bestuurslid HVMK, portefeuillehouder GGZ
Mart Stel, bestuursondersteuner HVMK

Zorgdomein: bijlagen meesturen bij digitale verwijzing
Per heden is het mogelijk voor huisartsen om een bijlage mee te sturen met de digitale verwijzing via ZorgDomein
zoals een foto of verslag.

Huisartsen en praktijkondersteuners gezocht met patiënten woonachtig in
achterstandswijken/buurten
Graag komt de HVMK in contact met huisartsenpraktijken die willen meedenken over projecten ter verbetering van de
kwaliteit van huisartsenzorg aan patiënten woonachtig in een achterstandsgebied/buurt. Lees meer in de bijlage.
Reactie graag binnen 2 weken.

Opening MC D’Oude Jacobus
Marjolijne Markvoort (groepspraktijk Akersloot) nodigt u uit voor de opening van hun nieuwe centrum op 13 juni.
Uitnodiging in de bijlage.

Update adressenlijst
In verband met meerdere praktijkwijzigingen onvangen alle praktijkhouders deze week een up-to-date adressenlijst.
N.B. Deze is alleen voor eigen gebruik.
Wijzigingen graag altijd doorgeven aan azuurendonk@hv-mk.nl

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Leermoment Rabiës op de HAP
Het vakantie seizoen staat weer voor de deur. Op de HAP en in de dagpraktijk krijgen we steeds meer te maken met
hulpvragen naar aanleiding van vakantie of verblijf in het buitenland.
Recent kwam er een patiënt op de HAP die in Roemenië gebeten was door een vleermuis. Hij kwam voor herhaling
van zijn vaccinatie.
Een van onze collega’s was zeer oplettend en constateerde dat er ook nog immunoprofylaxe nodig was. In het geval
van rabiës is dat geen gemakkelijke opgave.
Lees daarom de bijlage over rabies bij deze nieuwbrief.

Nieuwe Callmanager versie
Onlangs is de nieuwste Callmanager versie (4.1.18) geïnstalleerd (en daarmee ook 4.1.17). Doorgevoerde
verbeteringen betreffen o.a. reservering in de agenda en het externe dossier. Het zou niet meer voor mogen komen
dat u een grijs scherm krijgt bij inzage extern dossier. Komt u dit wel tegen, wilt u daar dan melding van maken op het
einde dienst formulier?
Tevens is voldaan aan de AVG, o.a. privacy verklaring is opgenomen in Callmanager, waarin beschreven welke
gegevens CGM beheert en met welk doel.
Alle wijzigingen staan in bijgaande release notes.

Wereld Huisartsen Dag
Zondag 19 mei was het Wereld huisartsen dag. De huisartsen die die dag op de
HAP werkzaam waren, zijn in het zonnetje gezet

Spoedpost enquete
De zorgcommissie is benieuwd naar uw ervaringen met de spoedpost. Invullen kan
nog tot 4 juni a.s.

Protocollen
Herzien:
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.

Nieuw - Leefstijlcoaching bij Heliomare voor mensen met overgewicht of obesitas
Sinds 1 mei kunt u patiënten met overgewicht of obesitas verwijzen naar het Beweeg- en sportcentrum van Heliomare
voor het leefstijlprogramma Coaching op Leefstijl (CooL). Dit programma wordt vergoed vanuit het basispakket van de
zorgverzekering als effectief gebleken programma in het kader van Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). De
werkwijze om vanuit meerdere disciplines naar het overgewichtvraagstuk te kijken, sluit naadloos aan op de
multidisciplinaire werkwijze van Heliomare en de dienstverlening op het gebied van leefstijl bij het Vitaliteitcentrum van
Heliomare in Velsen-Noord. Om die reden is ervoor gekozen het programma aan te bieden aan bewoners van
Midden-Kennemerland.
Meer informatie over CooL en verwijzen kan via de website van Heliomare: www.heliomare.nl/cool
Als bijlage een flyer specifiek voor huisartsen en POH.

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.

