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HV-MK ledenvergaderingen 2020
ALV: 11 november 2020. Tijd: 17.30 – 19.30 uur;
De ALV van 9 juni jl. heeft de benoeming van Jan Hoekstra als bestuurder van de HAP goedgekeurd. Hij zal de plek
van Freek Weijer en Niels Remmelzwaal overnemen.

Meedenkers gezocht voor digitaliseringsvisie huisartsenzorg!
Wij zijn op zoek naar huisartsen en praktijkmanagers die willen deelnemen aan 4 workshops ( in de periode sept.nov.) om te komen tot een digitaliseringsvisie voor onze regio.
Voor meer informatie, zie bijlage. Aanmelden kan bij Denise Boon, dboon@hv-mk.nl

DM keten: nieuwe RTA regio Midden-Kennemerland
Er zijn nieuwe regionale transmurale afspraken gemaakt voor de zorg van patiënten met Diabetes Mellitus type 2 in
de regio Midden-Kennemerland. Hierin zijn werkafspraken weergeven tussen internisten van het Rode Kruis
Ziekenhuis en huisartsen over de diagnostiek, behandeling en het beleid bij alle patiënten met DM. Ook worden
aanbevelingen gedaan over consultatie van of verwijzing naar het diabetesteam. De wijzigingen uit de laatste NHGstandaard DM type 2 en Chronische Nierschade, de multidisciplinaire richtlijn Diabetische Voet en de multidisciplinaire
standaard CVRM zijn opgenomen in de nieuwe samenwerkingsafspraken. Een samenvatting van de afspraken is te
vinden in de samenvattings- en muismatkaart (na inloggen) RTA DM regio Midden-Kennemerland, tezamen met
praktische verwijsgegevens van het Rode Kruis Ziekenhuis.

Vacature doktersassistente
Huisartsenpraktijk Rijksstraatweg is een dynamische duopraktijk in Heemskerk met 2 praktijkhoudende huisartsen,
een waarnemend huisarts, 3 assistentes, een POH-S en een POH-GGZ.
Een van onze vaste assistentes vertrekt na een dienstverband van 35 jaar om elders haar werkzaamheden als POH
uit te breiden. Daarom zijn wij op zoek naar een Doktersassistente (v/m) voor 12-18 uur per week.
Functieomschrijving in de bijlage.

Vacature waarnemend huisarts of hid(ha) voor bestuurslid huisartsenkring Noord – Holland Midden
Om een nog betere representatie van onze leden te zijn is het kringbestuur op zoek naar een tweede waarnemend
huisarts / hid(ha) in het kringbestuur. De vacature betreft een uitbreiding van het huidige bestuur.
Sta je liever aan het roer dan op de wal? En wil jij graag meedenken over oplossingen voor de regionale dilemma’s in
de huisartsenzorg? Dan is een bestuursfunctie in het kringbestuur misschien wel wat voor je.
Zie voor meer informatie de bijlage.

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

Kwaliteitsjaarverslag HAP
Bijgaand treft u het SHMK kwaliteitsjaarverslag 2019. Voor wie relatief nieuw is en/of (nog) geen duidelijk zicht heeft
op wie wat doet binnen de HAP is het jaarverslag een handig naslagwerk.
Hierin treft u o.a
De geleverde productie
Hoe de HAP georganiseerd is; wie zit in welke commissie
Waar het bestuur zich over gebogen heeft
Hoeveel klachten/meldingen/calamiteiten er zijn binnen gekomen en wat dat heeft opgeleverd
Welke zaken de aandacht hadden van de HAP zorgcommissie
Metingen branchenormen en patiënten kenmerken
Genoten nascholing
We wensen u veel leesplezier!
Voor vragen kunt u terecht bij t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

Afspraken met RAV
1. Rondom overleden patiënt in thuissituatie: Het ter plaatse komen van de huisarts op verzoek van een
ambulance verpleegkundige is toegevoegd als punt 3 aan ons protocol Schouwen, obductie en orgaandonatie
Urgentie bij schouw is nu als volgt:

2. Afspraken t.a.v. patiënten met een trauma capitis.
Patiënten met een trauma capitis en een indicatie voor CT cerebrum, die zich in de thuissituatie bevinden,
hebben in veel gevallen geen directe indicatie voor vervoer per ambulance. Dit staat beschreven in de FMS
richtlijnendatabase richtlijn ‘Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (LTH)’ op pagina 8 t/m 13 (zie bijlage)
Op de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland geldt de werkafspraak dat patiënten met eigen vervoer
(gereden door mantelzorgers) of taxi naar het ziekenhuis kunnen indien aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
ABCD stabiel
Glasgow Coma Scale (EMV) van 15 tijdens initieel onderzoek
Geen sprake van focale neurologische uitval sinds het trauma
Geen verdenking op schedelfractuur of schedelbasisfractuur

Geen sprake van posttraumatisch insult
Geen sprake van hoogenergetisch trauma (HET)
Patiënt is beoordeeld door een arts
Goede zorg afspraken te maken met de patiënt en/of diens mantelzorgers
Patiënt hoeft niet alleen thuis te wachten op het vervoer
Indien er andere redenen zijn voor vervoer per ambulance zoals bv bedlegerigheid dan kan uiteraard iom de
Meldkamer alsnog besloten worden tot vervoer per ambulance.

Protocollen
Herzien: Schouwen, obductie, orgaandonatie v3.2, bijgaand., zie ook onder afspraken met RAV.
Alle protocollen kunt u vinden op https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen.

Ketenpartner nieuws
Zero Suïcide Kennemerland en Haarlemmermeer
Vanuit de Actiegroep Zero Suïcide willen wij graag het volgende met je delen:
Als zorgprofessional kun je altijd te maken krijgen met mensen die om wat voor reden dan ook klem komen te zitten
en suïcidale gedachten hebben. De maatregelen rondom het coronavirus kunnen een extra grote impact hebben op
mensen met een psychische kwetsbaarheid. Behandelingen waren stopgezet of vonden op afstand plaats en dat is
vaak lastig. Hoe ga je daarmee om als hulpverlener?
Zie verder in hun nieuwsbrief waarin o.a. een link naar een gratis online training suïcidepreventie ontwikkeld voor
professionals en naasten bij 113 Zelfmoordpreventie.
Mocht u of andere collega’s vaker een nieuwsbrief van onze Actiegroep Zero Suïcide willen ontvangen, dan vindt u
onderaan hun bericht een aanmeldlink.

Zorg registratie eerste lijn Nivel i.v.m. RIVM onderzoek in de IJmond (luchtkwaliteit)
De GGD Kennemerland en RIVM vragen de huisartsenpraktijken in de IJmond die nog niet aangesloten zijn op de
NIVEL zorgregistraties eerste lijn of zij bereid zijn aan te sluiten i.v.m. het vervolg onderzoek naar de luchtkwaliteit
in de IJmond. 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.

