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

Uitnodiging webinar GGZ combipakket
Webinar voor meer informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen over het aangeboden eHealth en consultatie
pakket. Op 17 september van 17 – 18 uur Zie bijlage.
Aanmelden bij azuurendonk@hv-mk.nl

Zorginstanties in Midden-Kennemerland tekenen intentieverklaring om medicatieveiligheid te
verbeteren
Op 24 augustus tekenden huisartsen, openbare apothekers en het Rode Kruis Ziekenhuis een intentieverklaring om
de medicatieveiligheid in Midden-Kennemerland verder te verbeteren. Alle partijen willen dat het voorschrijven van
medicatie voor patiënten beter afgestemd is. Zie bijgaand persbericht.

Inhalatiekoffer
De longartsen hebben in overleg met enkele apothekers/huisartsen een formularium
inhalatoren ontwikkeld voor de regio. Half september komt een uitnodiging voor nascholing
hierover. Tijdens de nascholing kunnen huisartsen/praktijkondersteuners een inhalatiekoffer
uitgereikt krijgen

Coronacrisis
Vooralsnog blijft het aantal besmettingen in onze regio nog laag en zo ook het aantal Covid verdachten die
beschermd worden gezien. Volg de tips van de LHV en NHG over praktijkvoering in coronatijd. Zodra praktijken
veranderingen waarnemen of tegen knelpunten aanlopen, is het advies contact op te nemen met de Hagro
Coördinator HaROP.. Indien nodig wordt het crisisteam weer geactiveerd.

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

Catheter recept
Willen jullie er bij gebruik van een catheter op de HAP aan denken om bij afhandeling een catheter recept op naam
van de patiënt uit te schrijven, om de voorraad van de HAP weer aan te vullen.

Regie training
Op dinsdag 29 september organiseert de HAP weer een basistraining regie arts (geaccrediteerde nascholing).
Inschrijving staat open voor alle aangesloten huisartsen en waarnemers die regelmatig dienst doen.
Een ieder die nog niet eerder de regietraining heeft gevolgd wordt aangeraden zich in te schrijven.
Datum:
dinsdag 29 september
Tijd:
17:30 inloop met luxe broodjesbuffet. Programma van18:00-21:30 uur
Locatie:
volgt
Trainer
Axel Fremeijer (DOKH)
Vooraf inschrijven verplicht bij a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl Vol=vol.

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
Orthopeden medische kliniek Velsen
Per 1 juli 2020 zijn in Medische Kliniek Velsen 4 jonge, enthousiaste orthopedisch chirurgen een nieuwe praktijk
gestart.
Bauke Kooistra, Aernout Zuiderbaan, Rienk Eshuis en Jore Willems hebben elk hun eigen aandachtsgebied en
daarmee wordt de orthopedie in de volle breedte uitgevoerd. Zinvolle innovaties zoals robot-genavigeerde
prothesiologie van heup, knie en schouder staan hoog in het vaandel. De orthopeden zijn altijd bereikbaar voor
overleg (06-51963862, of via Siilo) en hebben vrijwel geen wachttijd voor spreekuur, beeldvorming (er is een
inpandige MRI scanner) of operatieve behandeling.
Buiten het reguliere eigen risico geldt er geen eigen bijdrage voor patiënten, behalve in het geval van een
budgetpolis.
De orthopeden zouden zich graag op de verschillende HAGRO’s persoonlijk komen voorstellen. Contactpersoon
daarvoor is Bauke Kooistra (06-41601538, b.w.kooistra@mkvelsen.nl). Dit is natuurlijk te combineren met een
onderwijsmoment, al naar gelang de behoefte. Ook kunnen we dan eventuele anderhalve lijnszorg bespreken.
De orthopeden kijken uit naar een leuke en vlotte samenwerking met de huisartsen!
www.mkvelsen.nl/orthopedie/

Nascholing: Injecties bij klachten van het bewegingsapparaat in de huisartspraktijk: instructies
door orthopedisch chirurgen
Op 14 oktober van 19-21 uur organiseren de orthopeden een nascholing voor huisartsen in de medische kliniek
Velsen, zie bijlage voor meer informatie en aanmeldadres.

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.

