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

 
Online kennismakingsbijeenkomst praktijkmanagers 28 september  
Op 28 september van 16.00-17.00  staat een online kennismakingsbijeenkomst gepland voor de praktijkmanagers 
werkzaam in Midden-Kennemerland. Doel is om kennis te maken met elkaar en met de Huisartsenorganisatie Zuid-
Kennemerland (HOZK) waarmee de HVMK al geruime tijd samenwerkt.  
De HOZK  ondersteunt de praktijkmanagers in hun regio op het gebied van samenwerking, kennisuitwisseling, 
nascholing en intervisie.  
Op het programma staan in ieder geval de volgende onderwerpen:     

 Uitgebreide voorstelronde waarin ook duidelijk wordt waar expertise op specifieke onderwerpen ligt. 

 Informatief gedeelte over de ondersteuning vanuit het bureau HOZK aan de praktijkmanagers in Zuid-
Kennemerland 

 Kwaliteitscommissie HOZK: wie, wat? 

 Opbouw netwerk voor samenwerking, uitwisseling van kennis, intervisie en nascholing 
De praktijkmanagers in de regio zijn hiervoor inmiddels persoonlijk uitgenodigd. Mocht je als praktijkmanager geen 
uitnodiging hebben ontvangen dan kun je contact opnemen met Femke Wijbenga, beleidsmedewerker kwaliteit HOZK 
(fwijbenga@hczk.nl  )
 

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. . 
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 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
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. 

mailto:fwijbenga@hczk.nl
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Datum:             dinsdag 29 september 
Tijd:                  17:30 inloop met luxe broodjesbuffet. Programma van18:00-21:30 uur 
Locatie:            O & O zaal 
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. 
 
 

 
 

 
 
 

E-learning: Alles wat je wilt weten over Covid-19 
Voor triagisten en huisartsenpraktijken: https://scholing.cohesie.org/cursussen/109 
 

Richtlijn ventilatie en COVID-19 aangepast 
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/hitte-corona-ventilatie?utm_source=flexmail&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=zorgvoorbeternieuwsflits18augustus2020&utm_content=bekijk+de+wijzigingen 
 

NHG-standaard Dementie herzien 
De NHG-Standaard Dementie is herzien per april 2020, waarbij de meeste aanbevelingen niet wezenlijk gewijzigd 
zijn. Onveranderd geldt dat de huisarts bij signalen van dementie met de patiënt en zijn naasten overlegt over het 
besluit om dementiediagnostiek op te starten. Nog altijd raden we medicamenteuze behandeling met 
acetylcholinesteraseremmers of memantine af. Deze middelen zijn niet of weinig effectief, maar geven wel 
bijwerkingen. Een aantal zaken is nieuw of krijgt in deze herziene versie meer aandacht. 
 
Belangrijkste wijzigingen: er is meer aandacht voor:  

 de diagnostiek bij laaggeletterden en niet-westerse migranten (RUDAS vragenlijst*) 

 het in kaart brengen en behandelen van probleemgedrag bij dementie  

 de belasting van de mantelzorger.  
 
E-learning Dementie 
NHG heeft een E-learning PIN Dementie ontwikkeld met als leerdoel o.a. de verschillende stappen in het 
diagnostische proces van dementie. De losse PIN is voor 2 punten geaccrediteerd. 
 
*RUDAS 
Als het niet mogelijk is de MMSE en kloktekentest af te nemen vanwege laaggeletterdheid of een niet-westerse 
achtergrond, kan de huisarts overwegen de RUDAS af te nemen. 
De RUDAS lijkt minder te worden beïnvloed door opleidingsniveau en sluit mogelijk beter aan bij de 
belevingswereld van laaggeletterden, al dan niet met een niet-westerse migratieachtergrond. De RUDAS afnemen 
duurt circa 25 min. en is beschikbaar in een Nederlandse versie, een Arabische versie, een Turkse versie en 
een Hindi versie. Lees de handleiding voor de afname en zie de instructiefilm. 
Vanuit het achterstandsfonds is er een mogelijkheid om de tolkentelefoon te raadplegen. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij Floor Groot van SEZ. 
 

Nascholingen 
Nascholing verdiepingscursus insulinetherapie is op 10 en 17 september! Zie meer informatie www.zorggroepsez.nl 
 
Nieuw! Webinar 28 sept. en 6 okt. over digitale samenwerkingstool VIPLive;  
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Hoe kun je deze tool inzetten voor de DM2 en COPD patiënt en hoe kun je de tool multidisciplinair gebruiken voor 
de zorg rondom een kwetsbare patiënt? 
Met deze link van de uitnodiging kun je je inschrijven voor de twee afzonderlijke webinars waar aan de hand van 
casuïstiek de inzet van VIPLive voor digitale zorg én voor de ondersteuning van de consultvoering voor de POH 
wordt besproken. En waar ruimte is om vragen te stellen aan Calculus. De webinar wordt opgenomen voor degene 
die deze seminar niet kunnen volgen en wordt op later tijdstip toegankelijk gemaakt voor alle praktijken.  
 
E-learning nascholing CVRM 
De HartVaathag heeft een online scholing CVRM voor gevorderden ontwikkeld voor zowel huisarts als 
praktijkondersteuner. De scholing is opgebouwd rondom casuïstiek. Ben je al een tijdje aan de slag met de nieuwe 
CVRM-standaard en toe aan meer verdieping? Mail dan voor meer informatie of aanmelden zie onderstaande link: 
nascholing CVRM 
 
Externe scholingen: 
Graag willen we u attenderen op de volgende scholingen: 
 
COPD: 
De CAHAG organiseert 2 datums (3 september en 27 oktober) de ONLINE CAHAG cursusdagen. Het programma 
is beide dagen hetzelfde. 
Voor meer informatie zie: 
https://www.cahag.nl/congressen  
 
Op de website van het longfonds is een interessant Webinar terug te kijken. Via onderstaande link komt u direct bij 
het Webinar terecht.  
Kijk 'De gevolgen van COVID-19 voor mensen met een longziekte' door dr. Frits Franssen terug 
Mocht deze link niet werken ga dan naar www.longfonds.nl en klik links op Webinars 
 
Leefstijl: 
In de week van 21 tot en met 25 september is er een virtueel congres van de vereniging arts en leefstijl. 
Leefstijlbegeleiding is een groot onderdeel van al onze chronische (keten) zorg. En in de huidige CVRM-standaard 
is er ook veel aandacht voor leefstijl. 
Elke avond is er een Webinar met een thema, en vrijdags is er een online dagprogramma. 
Voor meer informatie zie: 
https://www.artsenleefstijl.nl/jaarcongres2020sept/ 
 

Advies HartVaatHag hervatten ketenzorg 
De HartVaatHag heeft voor u adviezen t.b.v. het opstarten van ketenzorg na de coronacrisis op een rij gezet. Er 
zijn onder andere adviezen over het spreekuur van de POH, thuismetingen, laboratoriumbepalingen, therapietrouw, 
het signaleren van klachten en een leidraad voor welke patiënt in de keten HVZ/VVR eerder gecontroleerd zou 
moeten worden. 
 

Onderzoek naar ervaringen in de zorg tijdens de COVID-crisis 
De COVID-19 crisis heeft een ongekende impact op de maatschappij; op de economie, de mobiliteit maar vooral 
ook op de zorg. Er verschijnen berichten in de media waarin psychologen en psychiaters hun zorgen uiten over de 
impact van COVID-19 op zorgpersoneel, maar er is een gebrek aan gedegen en grootschalig onderzoek. Gezien de 
huidige werkbelasting onder zorgpersoneel zijn veel managers en leidinggevenden terughoudend met het 
verspreiden van wetenschappelijk onderzoek. Dat begrijpen wij volledig. Tegelijkertijd zijn deze gegevens, juist nú, 
van onschatbare waarde voor het beleid, voor de planning van (psychische) zorg tijdens de nasleep van deze crisis, 
en voor de toekomst wanneer we weer met een pandemie te maken kunnen krijgen. Daarom willen we u vragen om 
mee te werken aan het HEROES onderzoek. 
Het initiatief voor dit onderzoek komt vanuit Columbia University, New York, en de Universiteit van Chili. In 
Nederland zijn onderzoekers van o.a. het Amsterdam UMC, Parnassia Groep, MUMC en GGZ Ingeest betrokken. 
 
Wat houdt het onderzoek in? 
In meer dan 20 landen verdeeld over 5 continenten wordt zorgpersoneel dat betrokken is (geweest) bij COVID-19 
zorg gevraagd een vragenlijst in te vullen. Alle werknemers kunnen meedoen; artsen, verpleegkundigen, 
verpleegkundig assistenten, administratief medewerkers, ambulancemedewerkers, schoonmaak, 
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voedingsassistenten, enzovoorts. Deze vragenlijst duurt 15 - 20 minuten en gegevens worden anoniem verwerkt. In 
deze lijst wordt informatie gevraagd naar ervaringen in de zorg tijdens de COVID-crisis, naar ethische dilemma’s in 
COVID-zorg, en naar psychisch welbevinden. Ook wordt gevraagd of wij over 3, 6 en 12 maanden de vragenlijst 
nogmaals mogen afnemen. Deelname is uiteraard geheel vrijwillig. De vragenlijst is geheel anoniem en het 
onderzoek is niet WMO-plichtig bevonden door de METC van het Amsterdam UMC (zie bijlage). We gebruiken de 
gegevens om advies te geven over beleid en om gepaste interventies te ontwikkelen.  
Link naar het onderzoek op: https://heroescovid19study.org/survey/?nl 
 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 

Gezondheidsmeter 2020 
Op 10 september valt bij meer dan 55.000 inwoners in de regio Kennemerland een uitnodiging op de deurmat om 
mee te doen met de GGD Gezondheidsmeter 2020. Dit is een groot vragenlijstonderzoek van GGD Kennemerland 
naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners vanaf 18 jaar, dat één keer in de vier jaar plaatsvindt. In de 
vragenlijst, die zowel op papier als online wordt aangeboden, staan vragen over de gezondheid van inwoners, wat 
ze doen en hoe ze zich voelen.  
Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van 
inwoners te verbeteren. 
Graag vragen we uw hulp om de respons te verhogen, door een poster in uw huisartsenpraktijk op te hangen. 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. 
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