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HV-MK ledenvergaderingen 2020 
Eerst volgende ledenvergadering op dinsdag 11 februari 2020. locatie: volgt 

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

Uitnodiging HaROP oefening 22 april  
Stel je eens voor dat we hier te maken krijgen met een uitbraak zoals die van het coronavirus in China?  
 
Het huisartsen rampen opvangplan (HaROP) vormt de basis voor de borging van de continuïteit van de 
huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij rampen als bij de uitbraak van infectieziekten. 
Op 22 april organiseren we een  HaROP oefening voor alle huisarts praktijkhouders, triagisten en het crisisteam van 
17:30-21:30 in het AZ stadion.in Alkmaar. Bijgaand de uitnodiging. Inschrijving verplicht. 

 
Heb jij de HaROP app nog op je telefoon staan?  
- zie in één oogopslag wie je eerste aanspreekpunt is tijdens crisis 
- altijd de meest relevante telefoonnummers bij de hand 
- direct de voornaamste checklists of nuttige informatie inzichtelijk 
Inloggegevens kwijt? Mail t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl 
 

 
Afscheid Jeroen Tromp 
Na 35 jaar als huisarts werkzaam te zijn geweest in Castricum is Jeroen Tromp sinds 1 januari 2020 met pensioen. 
Op 1 februari neem hij afscheid, zie bijgaande uitnodiging. 
 

Scholingsavond GGZ-zorg voor POH-GGZ en Huisartsen Midden-Kennemerland  
In samenwerking tussen HVMK en Parnassiagroep 
12 maart 2020 
17.30 – 20.00 uur, incl broodjes en/of soep 
Locatie:  ….. 
  
Hoofdthema’s: 

1. Wanneer en hoe medicatie af te bouwen bij patiënten onder behandeling bij huisarts met 

antidepressiva/benzo’s?  Wanneer hulp inroepen van ggz hierbij? 

2. Hoe autisme herkennen, wanneer waar naartoe naar toe verwijzen en wat te doen bij wachtlijsten? 

3. Afstemming over verbeteracties GGZ-zorg in MKL in 2020 in samenwerking tussen huisartsenzorg en 

Parnassiagroep.  

4. Hoe te komen tot verdere regionale samenwerking tussen POH’s-GGZ in Midden-Kennemerland?   

 
Voor het bijwonen van de bijeenkomst worden accreditatiepunten aangevraagd. 
Het programma is nu in voorbereiding door afgevaardigden van  HVMK en Parnassiagroep en is nog onder enig 
voorbehoud. Rond eind februari volgt nadere informatie.  
  
Geef je alvast op bij Agnès Zuurendonk: azuurendonk@hv-mk.nl 
 Hartelijke groeten namens HVMK en Parnassiagroep, Chris Noordzij, bestuurslid HVMK; Bob van Waardenberg, 
Accountmanager Huisartsenzorg Parnassiagroep.  

mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl
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Corona virus 
De uitbraak met het nieuwe coronavirus in de stad Wuhan in China breidt uit. De kans op introductie in Nederland is 
nog steeds klein, maar alertheid is geboden. Huisartsen en huisartsenposten die een patiënt die recent is 
teruggekeerd uit Wuhan verdenken van een infectie met het coronavirus, worden verzocht direct contact op te nemen 
met de GGD. 

 
Meldplicht 
In de bijlage de brief over meldingsplicht 2019-nCoV voor huisartsen vanuit het RIVM. 
Belangrijk, de casusdefinitie (annex 1) kan veranderen met uitbreiding van het gebied waar lokale transmissie 
plaatsvindt. 

 
Brief GGD 
Bijgaand op verzoek van de GGD  een nieuwsbericht betreffende het nieuwe coronavirus 2019-nCoV 

 
NHG informatie 
In het dossier coronavirus op de website van het NHG (https://www.nhg.org/coronavirus) vind je de kenmerken van 
een infectie met het virus, informatie over de meldplicht en hoe te handelen bij verdenking van het coronavirus. 
Het is van belang dat een patiënt die zich meldt met de kenmerken van een infectie met het coronavirus NIET naar de 
huisartsenpost of praktijk komt. Lees op de NHG-website wat je uit moet vragen tijdens de telefonische triage. 
 
Bekijk ook de veel gestelde vragen op de NHG-site (https://www.nhg.org/veelgestelde-
vragen?field_tax_faq_tid_1=16609) en de berichtgeving van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-
coronavirus-in-China).  
 
Op Thuisarts.nl (https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus-china) vinden patiënten heldere informatie over het 
coronavirus. 

 
HAP 
Patiënten die de HAP bellen en voldoen aan de casusdefinitie worden niet uitgenodigd op de HAP. De regie arts 
neemt contact op met de GGD voor vervolg. 
Bij de balie liggen uitvraagformulieren met instructie voor aanlopers die voldoen aan de casusdefinitie.  
Op de HAP zijn beschermingsmaterialen aanwezig. 

 
SBARR 
De focusgroep Spoedzorgketen heeft regionale SBARR-afspraken geformuleerd: 
• ‘Eerst overdragen, dan overtillen’ 
• Overdrachtsmoment benoemen (Ik draag over via SBARR…) 
• Volgorde letters SBARR hanteren tijdens overdracht (De S/Situation is…) 
• SBAR + Repeat = SBARR 
Onderstaand filmpje dient als goed voorbeeld van een overdracht via SBARR volgens de regionale afspraken. 
https://www.youtube.com/watch?v=qmfZZHWcArY 

Op de HAP vindt u praktische hulpmiddelen, waaronder posters en memoblokjes. In de visitetas zitten nieuwe SBARR 
formulieren (zie ook bijlage)! Deze laatste graag gebruiken bij overdracht naar ambulance en/of SEH. 
 

Patienten uitschrijven uit HIS? Dan ook afmelden bij LSP!! 
Willen jullie er op letten dat bij het uitschrijven van een patiënt in uw HIS, de patiënt ook in de verwijsindex van het 
LSP afgemeld wordt? De OPT-in gegevens worden niet automatisch bij uitschrijving afgemeld. Indien ze niet worden 
uitgeschreven kunnen de volgende situaties ontstaan: 

https://www.nhg.org/coronavirus
https://www.nhg.org/veelgestelde-vragen?field_tax_faq_tid_1=16609
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqmfZZHWcArY&data=02%7C01%7Cm.stevenhaagen%40amsterdamumc.nl%7C2198840c67c54770a5ba08d7983017da%7C68dfab1a11bb4cc6beb528d756984fb6%7C0%7C0%7C637145204626965529&sdata=xldniUtF4xooF1Z4y4Kx%2FLDhobAaPOb9qBT%2Fj9XGGoA%3D&reserved=0


 

 

 Op het moment het dossier van de patiënt naar een andere huisarts is verstuurd en ION is afgemeld, zal de 
patiënt nog wel voor het LSP aangemeld staan, waardoor het LSP een WDH ophaalt zodra dit vanuit Call 
Manager wordt opgevraagd. Op het moment dat de dienstdoende arts het WDH heeft ingezien, zal het 
waarneemretourbericht ook naar u verstuurd worden i.p.v. de 'nieuwe' huisarts.  
 

 Indien de patiënt ook bij de 'nieuwe' huisarts aangemeld is op het LSP, dan worden er twee WDH dossiers 
(Waarneem Dossier Huisarts) van twee verschillende huisartsen opgehaald door het LSP. Op dat moment 
krijgt de dienstdoende arts de mogelijkheid een keuze te maken naar welke huisarts het 
retourwaarneembericht verstuurd moet worden. Het is daarbij mogelijk dat de verkeerde huisarts geselecteerd 
wordt.  
 

 De patiënt kan bij meerdere zorgverleners aangemeld zijn op het LSP en wie exact op dat moment de eigen 
huisarts van de patiënt is, toont het LSP niet.  
 

 Het is daarom belangrijk dat de verwijsindex direct bijgewerkt wordt door de patiënt OPT-in af te melden, bij 
uitschrijving van een patiënt. In de bijlage staat een document van VZVZ betreft het afmelden van BSN.   
 

 Via de volgende link vindt u informatiekaarten van VZVZ. Hier staan instructies voor het aanmelden en 
beheren van LSP, per soort HIS. https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken/ondersteuning/informatiekaarten 

 

Protocollen 
Nieuw: SBARR overdracht formulier. 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 

 
 
 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 
 

 

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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