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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.

Nascholing RIga
Beste huisartsen,
WDH Haarlem organiseert dit najaar van 22 t/m 26 september een nascholingsreis naar Riga en in het kader van de
samenwerking tussen HV-MK en HOZK bent u daarvoor van harte uitgenodigd.
Riga, ook wel het Parijs van het Noorden genoemd. Een prachtige, maar ook erg leuke stad met tal van aantrekkelijke
activiteiten (bobsleeën, wandelen, fietsen, strand)en lekkere restaurants voor een schappelijke prijs.
Het nascholingsprogramma is zoals u het van ons gewend bent divers en gericht op de huisarts in samenwerking met
een specialist vanuit de regio Kennemerland.
Programma onderdelen zijn;
* Sport in beweging
* Ouderenzorg
* Acuut zieke kind
* Film & ethiek
Dit jaar is gekozen voor meer nascholingsuren tijdens de reis.
In totaal dit jaar 16 uur nascholing. Wij denken dat er evengoed genoeg tijd over is om met elkaar te ontspannen en te
sparren over andere zaken die ons als artsen bezig houden. Want dat is toch zeker een grote meerwaarde van
nascholen op een buitenlandse locatie: Even weg van de dagelijkse hectiek, inzoomen op interessante onderwerpen,
maar ook horen van collega's hoe zij problemen oppakken.
De organisatie is in handen van de WDH in samenwerking met de VVAA. Bij minstens 20 deelnemers gaat de reis
door.
Het lijkt ons erg leuk om met een enthousiaste groep huisartsen naar Riga te gaan
Voor meer informatie verwijzen wij naar de bijlagen.
Met hartelijke groet,
Namens de WDH Haarlem,
Inez te Hennepe en Carine Kuiper

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Corona
Bijgaand
- de meest recente nieuwsbrief van de GGD met casusdefinitie.
- stroomschema telefonische triage coronavirus
Landelijk beleid tav uitgifte van beschermingsmiddelen wordt verwacht.

Casus schouw ter info
Onlangs kreeg de HAP de vraag of wij iemand wilden schouwen die in de trein was overleden. De ambulance had de
overledene meegenomen en bij het rouwcentrum gedropt. De politie arts verwees naar de HAP voor schouw.
De HAP heeft de schouw uitgevoerd.
Er waren verschillende meningen over. Navraag bij een forensisch arts: het klopt inderdaad, de huisarts is degene die
moet schouwen tenzij er sprake is van verdachte omstandigheden. Een forensisch arts heeft niks extra te bieden
behalve een tox screen. Het is normaal als het lichaam alvast vervoerd wordt als het in trein / vliegtuig etc ligt.

Aandacht voor kindcheck!
Sinds 2018 checkt de aandachtsfunctionaris of er een kindcheck gedaan is bij een consult of een call onder bepaalde
ICPC-codes. Wanneer geen kindcheck is gedaan, krijgt de eigen huisarts hier bericht van d.m.v. een brief met de
casus toegevoegd, waar terugkoppeling op wordt gevraagd. In Callmanager wordt gedocumenteerd wanneer er een
brief gestuurd is en wanneer er een terugkoppeling is gekomen.
Helaas krijgt Monique te weinig respons op haar brieven voor de kindcheck: In 2019 zijn 115 brieven verstuurd. 36
antwoorden…… Wij verzoeken u vriendelijk altijd te reageren op de kindcheck. Vanuit de HAP melden we echt heel
weinig (vergeleken met de SEH). We herkennen het nog te weinig.
De kindcheck is een tool is om niet veilige situaties boven water te krijgen!

Afspraken met omliggende HAP
“Patiënten die buiten het werkgebied woonachtig zijn en een huisarts hebben die deelneemt aan de HAP kunnen met
uitzondering van huisbezoek volledig gebruik maken van de dienstverlening door de HAP. Visites worden alleen in het
eigen werkgebied gereden. Visites buiten de regio worden overgedragen aan de HAP waar patiënt verblijft. ”
Naar aanleiding van een casus met een patiënt die onlangs van Alkmaar naar Beverwijk was verhuisd, maar in de
nieuwe woonplaats nog geen huisarts had, ontstond enige discussie over welke HAP geconsulteerd moest worden.
De hulpvraag kan in principe bij beide HAP-en neergelegd worden, het is niet anders dan in bovenstaande situatie of
bij een passant. Je kan altijd de HAP bellen waar je bekend bent. Voordeel is dat daar naast het HAP dossier mogelijk
het dossier van de eigen huisarts is op te vragen. Bovendien krijgt de eigen huisarts dan het waarneemretourbericht.
Indien men uitkomt op een visite, moet deze overgedragen worden aan en gereden worden door de HAP van het
gebied waar patiënt verblijft. De triage wordt zonder discussie overgenomen.
In dit geval kwam men uit op een U2 consult. In een dergelijke casus kunnen er ook overwegingen zijn om de casus
over te dragen aan de dichtstbijzijnde HAP. Veilige patiëntenzorg staat daarbij voorop.

Bladderscan
De SEH beschikt over een bladderscan. De HAP kan deze lenen, onder voorwaarde dat men bekwaam is om deze te
hanteren. Uiteraard niet vergeten terug te brengen!.

Leren van de top zes oorzaken van calamiteiten op de post
In opdracht van InEen is onderzoek gedaan naar de top zes van gemiste diagnoses bij calamiteiten op de
huisartsenpost die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zie de bijlage met tips voor
huisartsen en triagisten.

Protocollen
Nieuw: stroomschema telefonische triage coronavirus, zie bijlage
Alle protocollen kunt u vinden op https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen.

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.

