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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.   
 

Geannuleerd: 
 3 april, afscheidsborrel Sjaak Veenstra: Zodra er een nieuwe datum is wordt je hiervan op de hoogte gesteld. 

 HAROP training van 22 april is verschoven naar woensdag 9 oktober. 
 
 
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Corona 
Berichten vanuit het crisisteam worden gemaild vanuit een speciaal mailadres crisisteam@hv-mk.nl  .
 

Protocollen 
Updates:: 

- Kwaliteitseisen voor waarnemers en waarneemorganisaties op de HAP, v3.0. (N.B. inhoud is ook relevant 
voor huisarts die waarnemer inhuurt) 

- Inschrijfformulier waarnemers op de HAP, v3.0 
- Inschrijven en inwerken (nieuwe) waarnemers op de HAP, v2.0 
- Oproepen achterwacht v3.0 

Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 
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Ketenpartner nieuws  
 
Brief NZa ondersteuning van zorgverzekeraars en zorgkantoren tijdens de Coronapandemie 
Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben grote waardering voor de inzet en flexibiliteit van alle zorgverleners. In 
bijgaande brief geven zij op hoofdlijnen aan wat zij gaan doen om ervoor te zorgen dat de zorgverlening, nu de 
Coronacrisis zich uitbreidt, niet onnodig wordt belast met financiële onzekerheden of administratieve 
beslommeringen. Zie bijlage 
 

RKZ dagelijks infobulletin 
Het RKZ verstuurt dagelijks (ma-vr. waar nodig za-zo) een bulletin voor verwijzers. Als er geen nieuws is, laten ze 
dat ook weten. indien u deze nog niet ontvangt kunt u zich aanmelden bij communicatie@rkz.nl 
 

Inkijken dossiers via RKZ Zorgportaal 
In de nieuwsbrief van januari hebben we u hier over geïnformeerd. Niet alle praktijken lijken op de hoogte te zijn 
van het RKZ Zorgportaal, oftewel: http://zorgportaal.rkz.nl 
Sinds januari 2020 kunt via dit online huisartsenportaal van het Rode Kruis Ziekenhuis de digitale 
ziekenhuisdossiers van patiënten uit uw praktijk raadplegen. U dient hiervoor wel uw UZI pasnr door te geven. .Zie 
de bijlages voor verdere uitleg.  
Mocht het niet werken wilt u dit dan doorgeven aan t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl. 
Geef daarbij duidelijk aan in welke stap het misgaat. 
 

Aanbod fysiotherapeuten algemeen 
Wij geven binnen ons samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio midden-Kennemerland 
gehoor aan de onderstaande oproep van onze beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie) en we zijn beschikbaar om de huisartsen te ondersteunen waar nodig. 
Het KNGF is bezig onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen 
leveren 

 
Aanbod het Kruispunt 
Het  Kruispunt  wil  zich in deze  Corona  crisis inzetten en kan hierbij de huisartsenpraktijken en ziekenhuizen 
wellicht ontlasten. Door middel van :  Triage  van problemen rondom buik-  bekken en bekkenbodem ,  zowel bij 
volwassenen als kinderen. Denk hierbij aan: Gynaecologische klachten, Obstipatie, Mictie -  en defecatie, 
problemen, Buikpijn, Recidiverende blaasontstekingen. Zie bijlage. 
 

Hergebruik mondmaskers  
Aanpassing op het bericht dat u woensdag 18 mrt jl. ontving via het crisisteam, aanpassing n.a.v. van discussie in 
het OMT van 18 maart 2020: De opmerking over chirurgische maskers m.b.t bescherming tegen coronavirus is 
verwijderd. Zie bijlagen. 
 

Type mondmaskers 
Op 19 maart is er een advies aan het OMT voor het gebruik van het type mondmaskers, verlengd gebruik en 
hergebruik goedgekeurd. Deze zal op de NVMM-website worden gepubliceerd en staat voorlopig als bijlage bij 
deze richtlijn Chirurgische maskers nr 1 zijn voor patiënten en chirurgische maskers type 11R voor huisartsen en 
zorgmedewerkers ivm kans op spatten. 
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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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