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HV-MK ledenvergaderingen 2020 
ALV: 11 november 2020. Tijd: 17.30 – 19.30 uur;  

 
OPEN  
Op dinsdag 14 juli is de Toolkit voor Online Inzage versie 1.0 verstuurd naar alle contactpersonen bij de praktijken 
voor OPEN. Voor de volledigheid is deze Toolkit ook aan deze nieuwsbrief toegevoegd.  
Daarnaast zijn hier de instructies en screenshots te vinden van het maken van een elektronisch afschrift voor elk HIS 
dat in onze regio gebruikt wordt. 
 

BeterDichtbij 
Begin juli hebben alle HVMK leden een mail gekregen over BeterDichtbij. In het kort: 

 Heb je al een BeterDichtbij account en wil je deze blijven gebruiken? Dan kan dat in ieder geval kosteloos 
tot en met 31 december 2020. Je hoeft dan niets te doen.  

 Heb je nog geen BeterDichtbij account, maar wil je dat wel? Dan kan je je nog aanmelden voor een 
kosteloos account tot en met 31 december 2020.  

 Heb je al een BeterDichtbij account, maar heb je hulp nodig om ermee te starten? Laat het dan weten. 

 Heb je al een BeterDichtbij account, maar werk je er niet mee en wil je dat ook niet gaan doen? Laat het dan 
even weten, want dan sluiten we dat account. Dat scheelt in de kosten. 

Contactpersoon: eeuser@hczk.nl 
In de bijlage hebben we een lijstje toegevoegd van mogelijke problemen en eventuele oplossingen 

 
Sociale kaart mbt Corona Midden Kennemerland 
Voor de actuele kaart, zie Corona Sociale Kaart Midden Kennemerland  
N.B. deze is alleen voor gebruik door (professionele) zorgverleners. . 
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Tips & Trics Intershift 
Diensten aanbieden/ruilen: Dit kun je doen door in te loggen en dan vervolgens via ruilingen, aanbiedingen de 
diensten aan te bieden. Wat je ook kan doen is een berichtje op het prikbord zetten in InterShift. 
Contactgegevens opzoeken: Als je inlogt en  naar het overzicht met de waarnemers gaat, kun je daar alle actieve 
waarnemers van de HAP vinden.  In het overzicht huisartsen kun je de gegevens van je collega praktijkhoudende 
huisartsen. Daarnaast is er nog een overzicht HIDHA’s met de gegevens van HIDHA’s bij praktijkhouders. 
 
 

https://www.hczk.nl/initiatieven-in-regio-zuid-kennemerland/
mailto:eeuser@hczk.nl
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/


 

Herregistratie: 
Wist u dat u in InterShift kunt zien hoeveel diensturen u gedaan heeft tbv de herregistratie? 

- Praktijk houdende huisartsen: U logt in InterShift en gaat naar overzichten, herregistratie. U 
krijgt dan een overzicht van de uren tot op dat moment en vanaf het moment dat wij met 
InterShift werken. 

- Waarnemers: U logt in InterShift  en ziet boven in uw scherm een tabblad herregistratie. 
Hierin is het overzicht met de uren zichtbaar. 

Voor een overzicht van voorgaande jaren en/of een getekend exemplaar neemt u contact op met 
a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl 
 
 
 

Protocollen 
Nieuw: het NHG een stroomdiagram ontwikkeld voor de telefonische scheiding van patiënten die 
vermoedelijk niet en vermoedelijk wel met COVID-19 besmet zijn. In het stroomdiagram zijn de redenen voor 
thuisquarantaine opgenomen en zijn de klachten passend bij COVID-19 aangescherpt. 
Update: Opnemen en afluisteren telefoongesprekken v3.1: de bewaartermijn is aangepast en het inzagerecht  is 
opgenomen. (aanpassing volgens de Wabvpz)  
 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 
 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 
Nieuwsbrief GGD teststraat 
De GGD heeft gemerkt dat de duur tot terugkoppeling van de negatieve testuitslagen voor zorgmedewerkers erg 
lang is. GGD Kennemerland stelt daarom een telefoonnummer open, om uitslagen van de teststraat aan deze 
medewerkers sneller bekend te kunnen maken, wanneer de termijn van 24 uur is verstreken.Zie bijlage. 

 

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. 

mailto:a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

