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HV-MK ledenvergaderingen 2020
ALV op 9 juni en 11 november 2020. Tijd: 17.30 – 19.30 uur;
Op 9 juni zullen we de vergadering via ZOOM laten verlopen. U ontvangt t.z.t. een link om aan te sluiten.

Praktijkwijzigingen



Op 23 maart jl. heeft Robin Chesters een nieuwe huisartspraktijk geopend bij Move! in Akersloot!
Per 1 mei jl heeft Jan Davelaar de praktijk overgenomen van zijn moeder. Jan wil deze voortzetten op de
manier zoals deze de afgelopen tijd is geweest..

Voor alle actuele bereikbaarheidsgegevens zie Praktijkhouders Midden Kennemerland

BeterDichtbij in de regio Midden Kennmerland
Door de coronacrisis werd de noodzaak om snel te kunnen starten met een goede manier om te beeldbellen met
patiënten groot. Midden Kennemerland koos voor beeldbellen via BeterDichtbij, een systeem dat ook al door het RKZ
werd gebruikt. BeterDichtbij bood haar systeem voor de crisistijd gratis aan in de vorm van BeterDichtbij Light. In korte
tijd zijn er 19 huisartsenpraktijken aangesloten op BeterDichtbij Light, ondersteund door de Huisartsen
Ondersteuningsorganisatie Zuid Kennemerland (HOZK) als partner. Op de website van BeterDichtbij vindt u een
artikel over het gebruik van BeterDichtbij in Midden Kennemerland, waarin ervaringen van twee collega-praktijken
worden beschreven. Omdat de medewerkers van BeterDichtbij hoorden dat men soms nog zoekende is hoe de
patiënten te informeren over de mogelijkheden tot beeldbellen, zijn de instructieflyers voor patiënten bij dit bericht
bijgevoegd. Via deze link: https://vimeo.com/347515276, komt u bij een instructievideo voor patiënten. Deze
communicatiemiddelen kunt u vrij delen met uw patiënten.
Inmiddels is de periode dat men een gratis account kon krijgen afgelopen. De lopende accounts blijven nog wel een
tijd gratis. De HV-MK en HOZK gaan met BeterDichtbij in overleg welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst. In die
toekomst hopen we geen last meer te hebben van het coronavirus, maar wel de voordelen te kunnen blijven
behouden van het beeldbellen met patiënten.

Update OPEN
Inmiddels heeft het OPEN project weer vaart gekregen. Alle bij ons bekende OPEN contactpersonen hebben een
uitnodiging gekregen om de e-learning te doen en medewerkers van de eigen praktijk uit te nodigen om deze elearning ook te doen. Daarnaast zijn de praktijken die nog niet in staat zijn om online inzage te bieden, benaderd met
een aanbod voor de aanschaf van een portaal. Medicom gebruikers die al wel een portaal hebben, maar nog niet alle
modules voor online inzage aan hebben staan, krijgen binnen een week een mail over welke stappen nog
ondernomen moeten worden om op technisch vlak aan de OPEN eisen te voldoen.
Om het doel en de lijn van het OPEN project, zoals deze uitgevoerd wordt door de regionale coalitie HOZK – HVMK,
helder te maken, heeft de projectgroep een filmpje gemaakt. Deze is hier te bekijken.

Meedenken ICT visie
Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en de wens van de HVMK om een langere termijn visie op dit
gebied te formuleren is de HVMK op zoek naar huisartsen uit de regio die mee willen denken over de benodigde en
gewenste ICT toepassingen voor Midden Kennemerland. Denk hierbij aan OPEN, BeterDichtbij, Beeldbellen en LSP.
Ben je geïnteresseerd meld je dan aan bij Mariëtte Willems via mwillems@hv-mk.nl

PBM uitgifte via de HOZK
Via de mail van het crisisteam hebben wij u geïnformeerd over de bestelprocedure van PBM via de HOZK. N.B. Het is
niet de bedoeling te gaan hamsteren, er kan steeds voor circa een week besteld worden. De procedure is iets
gewijzigd; vanaf heden zal Anita Bruinsma een bevestigingsmail sturen welke PBM opgehaald kunnen worden. Print
deze mail uit en zorg dat die ondertekend is door een tekenbevoegd persoon. Tegen inlevering van de ondertekende
bevestigingsmail kan men de PBM ophalen. Zie bijlage voor aangepaste versie.

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

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Afscheid
Op 30 april hebben we afscheid genomen van een van onze triagisten, Bobby Doncker, We konden geen feestje
geven, maar hebben een Corona waardig afscheid verzorgd met filmpje en mooi cadeau. Wij wensen Bobby veel
succes in Groningen.
Afgelopen week werden we overrompelt door het bericht dat een van onze vaste chauffeurs, Aad Schelvis, per direct
ontslag heeft genomen wegens een arbeidsconflict met Broeder de Vries. Helaas kon de HAP hier niet meer in
bemiddelen. Wij betreuren dit zeer. Wij hebben altijd erg fijn met Aad gewerkt, hij hoort bij ons team. We willen zijn
afscheid dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan en komen nog met een gepaste oplossing hiervoor.

Extra ondersteuning
Eefje Verhees, co assistente, is ingewerkt en gedurende de Corona tijd inzetbaar ter ondersteuning van de triagisten..

Coronacrisis
Berichten vanuit het crisisteam worden gemaild vanuit een speciaal mailadres crisisteam@hv-mk.nl. Het laatste
bericht is van 1 mei jl. Inmiddels is het in de hele regio rustiger qua beschermde zorg spreekuren en neemt de
reguliere zorg weer iets toe. Er zijn geen signalen van tekorten aan PBM. Op dit moment liggen er dan ook geen
acties voor het crisisteam.
Ook het RKZ schaalt steeds meer op, zie daarvoor de nieuwsbrief voor verwijzers afkomstig van
communicatie@rkz.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
Opschalen fysiotherapeutische zorg
In onze mail van 19 maart jl. hebben we aangegeven dat wij beschikbaar waren in de eerste lijn gezondheidszorg
om de huisartsen te ondersteunen waar nodig. Behandelingen die medisch noodzakelijk en zeer urgent waren,
konden met gebruik van PBM plaatsvinden, overige behandelingen hebben, indien mogelijk, plaatsgevonden
middels E-Health consulten.
Afgelopen vrijdag 8 mei is, in het licht van de nieuwe ontwikkelingen vanuit het kabinet, onze nieuwe leidraad
“Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de corona crisis” gepubliceerd, zie de bijlage voor

het stappenplan en het triage schema, zoals vastgesteld door KNGF, SKF en PPN in overleg met VWS en RIVM.
Middels deze nieuwe leidraad zijn wij weer in staat om op een verantwoorde en veilige manier patiënten fysiek te
kunnen ontvangen in onze praktijken en zo de fysiotherapeutische zorg in Midden-Kennemerland weer op te
schalen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan horen wij deze graag.
Met vriendelijke groet,
Namens de kartrekkers van het samenwerkingsverband,
Tom Wijnands
Simone Kuijl
Raymond Schillings
Hans Denneman
Eva Doets
Linda Selhorst

Bericht van GGD Kennemerland aan de praktijken
Vanaf heden maken wij gebruik van een nieuw testportaal (Coron-it). Indien u luchtwegklachten en/of koorts heeft,
kunt u zich aanmelden voor de coronavirus teststraat van de GGD Kennemerland via uw bedrijfsarts.
Indien u geen bedrijfsarts heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding telefoonnummer;
023-7891612.

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.

