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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.

Ruimte aangeboden
Huisartspraktijk Zwart heeft in zijn praktijk in Gezondheidscentrum Heemskerk per direct 3 kamers beschikbaar voor
onderverhuur (variërend van 16 tot 24 m2). De kamers zijn bedoeld voor (para)medische zorg. Kent u partijen die
geïnteresseerd zijn? Zij kunnen contact opnemen met Dave Zwart.

Uitnodiging toetsgroep palliatieve zorg
Met vragen uit je eigen praktijk, terugblikkend of vooruitkijkend, vanuit twijfels of onwetendheid. Dát gebeurt in deze
toetsgroep. Zeven keer vindt een casuïstiekbespreking plaats onder leiding van Yvonne van Ingen, kaderarts
palliatieve zorg, en Karin Willemse, gespecialiseerd wijkverpleegkundige oncologie en palliatieve zorg. Antwoorden op
de vragen vinden we samen met de collegae op basis van de richtlijnen palliatieve zorg.
Bijgaand de uitnodiging voor de toetsgroep palliatieve zorg met uitgebreide informatie. En het inschrijfformulier.

Meekijkconsult via Zorgdomein uitgebreid met interne geneeskunde, dermatologie en urologie
Na een succesvol afgeronde pilotperiode voor het digitaal meekijkconsult voor longgeneeskunde in het Rode Kruis
Ziekenhuis, worden per 15 juni de mogelijkheden uitgebreid. Naast de longgeneeskunde is het ook mogelijk een
digitaal meekijkconsult via Zorgdomein aan te vragen voor interne geneeskunde, dermatologie en urologie.
Wat is een meekijkconsult via Zorgdomein?
Huisartsenpraktijken kunnen via Zorgdomein de medisch specialisten van de vakgroepen, longgeneeskunde, interne
geneeskunde, urologie en dermatologie in het Rode Kruis Ziekenhuis consulteren. De huisarts blijft echter
hoofdbehandelaar en er is dus geen sprake van een verwijzing. Deze consultatie valt onder huisartsenzorg en voor de
patiënten betekent dit geen belasting op hun eigen risico.
Hoe ziet het werkproces van het meekijkconsult er uit?
 De huisarts doet een aanvraag/vraagstelling via meekijkconsult in Zorgdomein
 De medisch specialist bepaalt ahv de vraagstelling of de vraag van de huisarts schriftelijk kan worden
beantwoord of dat de patiënt op de polikliniek gezien wordt. Dit werkproces en een evt. oproep van de patiënt
gebeurt door het ziekenhuis.
 Beantwoording/terugkoppeling van de vraagstelling van de huisarts vindt plaats ahv een edifactbericht vanuit
de medische specialist. De huisarts neemt de uitkomst van het consult op in het medisch dossier en bepaalt
samen met de patiënt het vervolg van de behandeling.
Declaratie en financiële afhandeling meekijkconsult
Een meekijkconsult kan via een prestatiecode door de huisarts bij de verzekeraar gedeclareerd worden. Aanmelding
voor de prestatiecode meekijkconsult is noodzakelijk. Het tarief meekijkconsult is € 80 euro. Van deze € 80 euro
is € 35 euro voor de huisartsenpraktijk en € 45 euro voor het ziekenhuis. Het ziekenhuis stuurt per maand een factuur

naar de huisartsenpraktijk om de ingestuurde meekijkconsulten met de huisartsenpraktijk af te rekenen.
In onze regio zijn inmiddels 17 praktijken aangemeld voor de prestatiecode meekijkconsult.
Als je nog niet bent aangemeld, kun je je aanmelden bij Denise Boon (dboon@hv-mk.nl). Om te kunnen starten per 1
juli 2020, moet de aanmelding uiterlijk 12 juni binnen zijn. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht.

Sociale kaart mbt Corona Midden Kennemerland
Voor de actuele kaart, zie Corona Sociale Kaart Midden Kennemerland (de eerder verstuurde link bleek niet voor
iedereen te openen; de kaart staat nu ook op de besloten site van de HAP)
N.B. deze is alleen voor gebruik door (professionele) zorgverleners. .

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Declareren juiste verrichting
Let op bij afhandeling dat de juiste verrichting staat aangevinkt. In het bijzonder bij hulpvragen die eerst als telefoontje
in de regie agenda zijn gezet en resulteren in een consult of visite. Maar ook bijv. bij consulten die later toch een visite
worden.

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. .

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
Bericht van de Parnassiagroep
Wij zijn blij te melden dat wij de behandelingen op onze (poli)klinieken en ambulante vestigingen in meer situaties
weer mogelijk kunnen maken. Sinds maandag 11 mei wordt een aantal patiënten als eerste uitgenodigd om een
gesprek op locatie te hebben. Het gaat om patiënten die:
o
onvoldoende bereikt worden met digitale zorg;
o
ondanks de digitale zorg achteruitgaan;
o
minder herstellen dan verwacht zou mogen worden, met een combinatie van digitaal en face-to-face
contacten;
o
zelf aangeven een (sterke) voorkeur voor face-to-face behandeling te hebben.
Per locatie gelden duidelijke afspraken en richtlijnen om optimale veiligheid aan onze patiënten en medewerkers te
garanderen. Voorafgaand aan het bezoek en op locatie worden patiënten hierover geïnformeerd.
Voor alle zorgbedrijven van Parnassia Groep geldt dat face to face contacten waar mogelijk en nodig worden
hervat. U kunt uw patiënt naar ons doorverwijzen. Voor de Basis ggz geldt dat er momenteel een kortere wachttijd
is van gemiddeld 1 week voor een intake gesprek en 2 weken voor een behandeling op locaties in Noord Holland.
We blijven daarnaast ook inzetten op online behandelprogramma’s voor wie dat geschikt is. Voor 100% online
behandeling is geen wachttijd. In onze nieuwsbrief en op parnassiagroep.nl leest u wat dit betekent voor o.a. acute
zorg en opname in klinieken, Kinder- en Jeugdpsychiatrie, FACT en outreachende behandeling, inloop en
dagbesteding.
Onze zorg gaat door. Op onze locaties of als het kan online. Wij staan voor u klaar!

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.

