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HV-MK ledenvergaderingen 2020
ALV op 9 juni en 11 november 2020. locatie: volgt
Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.

Scholingsbijeenkomst Huisartsenzorg & GGZ op 12 maart, 17 – 20 uur, De Oude Keuken,
Castricum; O.a.: Hoe om gaan met autisme en medicatie-afbouw?
In de bijlage vindt u het programma voor de eerder aangekondigde GGZ-scholingsbijeenkomst, in samenwerking
tussen HVMK en Parnassiagroep Noord-Holland.
12 maart, 17.30 – 20.00 uur in De Oude Keuken op het terrein van de Parnassiagroep in Castricum. Inloop vanaf
17.00 uur.
Als onderwerpen komen o.a. aan de orde:
Aanpak medicatie-afbouw antidepressiva, hoe doe je dat?
Hoe optimaal omgaan met Autisme in de HA-praktijk?
Opstarten POH-GGZ netwerk in Midden-Kennemerland
Accreditatie voor Huisarts en POH is aangevraagd
Wij hopen op uw aanwezigheid. Graag uw aanmelding naar azuurendonk@hv-mk.nl

Uitnodiging Nascholing Wet zorg en dwang en wet verplichte GGZ
Op donderdag 26 maart organiseren HV-MK en HZW/zorggroep SEZ een informatieavond over de Wet zorg en
dwang en de Wet verplichte GGZ. Aan de hand van casuïstiek worden de wetten en de toepassing daarvan
besproken, bezien vanuit de regionale context en samen met de betrokken samenwerkingspartners. Naast
inhoudelijke lezingen is ruimte voor vragen, discussie en inbreng van casuïstiek die door een regiopanel worden
beantwoord.
Datum:
Donderdag 26 maart
Tijd:
18.00-21.30 uur
Plaats:
Watertoren Assendelft, Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft
Kosten:
Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden
Doelgroep: Huisartsen in de regio Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland

Knelpunten Medicatie en GGZ
knelpunten betreffende medicatie, samenwerken met apotheken, etc. en ook knelpunten over GGZ gerelateerde
zaken graag doorgeven aan Chris Noordzij via: cnoordzij@hv-mk.nl

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Stagieres op de HAP
Shana Kluft , is onze stagiaire doktersassistent vanaf heden tot half juni 2 dagen in de week
Er komen ook 2 aiossen van de SEH bij ons meelopen,
Dat zijn Nadine Melman; van 7 tot en met 21 april en
Jasper de Haan van 9 tot en met 22 maart.

Corona virus
De casusdefinitie van 7 februari, zoals beschreven in bijlage Nieuwsbrief 3 van de GGD is nog van kracht
De WHO heeft een nieuwe naam bekend gemaakt, COVID-19.De meest actuele versie van de richtlijn en alle bijlagen
vindt u (ook onder de ‘C’ van COVID-19) op: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/COVID-19
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.

Uitnodiging HaROP oefening 22 april
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 nogmaals de uitnodiging. Inschrijving verplicht.

Het waarneemretour bericht
In de vorige nieuwsbrief vroegen we uw aandacht voor het afmelden van patiënten bij het LSP . Indien dit niet is
gebeurd kan de volgende situatie voorkomen op de HAP:
Indien een dossier is opgehaald bij het LSP, dan wordt er ook een WRB teruggestuurd over het LSP. Is er dus geen
extern dossier binnen, dan wordt er een waarneembericht teruggestuurd als edifact
Voor het terugsturen van waarneemberichten via het LSP moet bij de arts in Call Manager het URA en App-ID
ingevuld zijn, maar dit wordt automatisch in Call Manager ingevoerd!
Dit gebeurd automatisch wanneer er bij het afhandelen van de registratie, een pop-up verschijnt wie de huisarts is,
m.a.w. de dossiereigenaar. Dit wordt gedaan d.m.v. een controle van de URA en App-ID van de betreffende huisarts
in Call Manager en het ontvangen WDH dossier. Indien deze pop-up verschijnt moet de gebruiker aangeven naar wie
het waarneembericht moet worden gestuurd.
Call manager past dan meteen de juiste URA + App-ID aan bij de betreffende arts. Indien “Annuleer” wordt gekozen,
wordt er een edifact verstuurd.

Let op! Op het moment dat er meerdere WHD (waarneemdossier huisarts) wordt opgehaald van verschillende
huisartsen, dan is het van belang dat de juiste huisarts geselecteerd wordt. Het waarneembericht via het LSP wordt
maar naar 1 huisarts verstuurd.
Zie bovenstaande afbeelding. Achter WDH staat de naam van de zorgverlener. Dit kunnen er meerdere zijn, waar in

Call Manager aangegeven moet worden wie de vaste huisarts is van de patiënt.
Indien hierboven gekozen wordt voor de juiste huisarts, worden de URA + Applicatie ID automatisch bij de Arts
ingevuld door Call Manager. (behalve Passant, deze moet op 0 blijven staan)

Vanaf nu worden de waarneemberichten teruggestuurd naar de ingestelde dossiereigenaar. Indien er bijvoorbeeld
een patiënt verhuisd is naar een andere arts, die de nieuwe dossier eigenaar wordt. Ziet Call Manager een verschil in
URA + App-ID, op dat moment wordt er weer de vraag gesteld wie de eigenaar is, na een keuze past Call Manager
dan automatisch de juiste URA + App-ID aan bij de arts.
Indien u als praktijkhouder liever alle waarneemretourberichten als edifact wenst te ontvangen i.p.v. over het LSP ,
kan dit ingesteld worden. U kunt dat doorgeven aan t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

Protocollen
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.

