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

 
Crisisteam geactiveerd 
Het crisisteam  monitort continu de situatie is heeft naar aanleiding van de recente landelijke ontwikkelingen vandaag 
weer gezamenlijk overleg gehad. Daarbij is o.a. gesproken over het mondkapjes beleid.  De HAP heeft hier eenduidig 
standpunt over ingenomen. (zie onder SHMK- Covidzaken). Individuele praktijken wordt geadviseerd het NHG advies 
van 29 september jl, te volgen zie https://corona.nhg.org/2020/praktische-tips-voor-pbm-bij-non-covid-19-patienten/ 
Op dit moment spelen er – voor zover bekend-  binnen de HAP en hagro’s geen zaken die de continuïteit van zorg in 
de weg staan.. Iedereen wordt dringend verzocht om bij knelpunten in de praktijk contact op te nemen met zijn/haar 
hagro coördinator HAROP. 
 
 

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  
 
 
 
 

 
Covidzaken 
Hoewel het aantal positieve besmettingen in de regio Kennemerland stijgt, was het gemiddelde aantal patiënten dat 
op de HAP op de Covid gezien wordt de afgelopen 3 weken stabiel. Desalniettemin zijn we waakzaam en is het goed 
een aantal punten onder de aandacht te brengen, zodat iedereen goed op de hoogte blijft. 
 
PBM besluiten non-Covid 

 Besluit (regionaal ROAZ) gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen personeel, patiënten en bezoekers: in 
navolging van het besluit van het kabinet en de burgemeester gelden in het ziekenhuis - en daarmee ook bij 
ons op de HAP -  tijdelijk de volgende maatregelen  
1) Mond-neusmasker voor patiënten 
Alle patiënten en bezoekers die naar het  ziekenhuis komen, worden verplicht een eigen mond-neusmasker te 
dragen. Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd naar alle patiënten en bezoekers. Indien een patiënt of 
bezoekers geen mond-neusmasker bij zich heeft, wordt dit vooralsnog verstrekt. Dit gaat dan om ‘gewone’ 
mondmaskers, niet om chirurgische maskers type IIR. Deze IIR maskers blijven voorbehouden voor zorg aan 
(verdenking) COVID patiënten.  
2) Persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers 

https://corona.nhg.org/2020/praktische-tips-voor-pbm-bij-non-covid-19-patienten/
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/


Alle medewerkers moeten beschermende middelen dragen als ze verblijven in de publieke ruimte in het 
ziekenhuis. Voor medewerkers van het RKZ worden face shields uitgereikt die in alle publieke ruimten 
gedragen dienen te worden en daar waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook op de HAP zijn 
face shields aanwezig. 

 PBM in de spreekkamer: Binnen de spreekkamer geldt het advies van de NHG. De zorgcommissie heeft 
besloten om op de HAP eenduidig beleid te hanteren en in de spreekkamer altijd een mondkapje te dragen. 
Vul dit aan met een bril/face shield en zo nodig handschoenen als u binnen 1,5 meter komt, bijvoorbeeld voor 
lichamelijk onderzoek. Een face shield is geen vervanging voor een mondkapje. Dit is alleen een alternatief 
voor een bril. 

 
COVID verdenkingen 

 Covid verdachte patiënten die een afspraak krijgen op de HAP, worden zo veel mogelijk geclusterd. 

 Soms is clusteren niet haalbaar; Een arts die is ingezet op de Covid maar niet aansluitend patiënten ziet, -
waar bijv. de volgende patiënt pas over een half uur is ingepland – hoeft niet in zijn pak te blijven, maar kan 
zijn pak in de grijze afvalbak deponeren en bij de volgende patiënt een nieuw pak aantrekken. Er zijn 
voldoende PBM aanwezig. Zo kan men zonder problemen tussendoor assisteren bij andere zorg, de AIOS of 
een kop koffie halen. 

 De schoonmaak is op de hoogte. Zij nemen bij elke schoonmaakbeurt de grijze afvalzakken mee. 

 Betreed nooit met beschermende kleding de triageruimte. 

 Er bestaan interpretatieverschillen tussen artsen welke patiënten op de Covid gezien moeten worden. Covid 
verdachte patiënten uiteraard altijd; maar patiënten waarbij de klachten duidelijk verklaard worden door een 
andere oorzaak leveren soms discussie op. Stem bij de start van de dienst met elkaar af welke patiënten op 
de Covid gezien worden, zodat de afspraken voor iedereen helder zijn.. 

 Registratie Callmanager: Er hoeft vanaf heden geen vinkje meer in het 
registratie- of afhandelscherm gezet te worden. Het aantal patiënten dat op de 
Covid gezien is, wordt nu bepaald op basis van de agendalogging. 

 N.B. Rollen zijn inwisselbaar; een visite arts die geen visites heeft kan ook een Covid patiënt zien, een 
consultarts kan ook visite rijden. Werk samen als een team! Bespreek dit ook helder aan de start van de 
dienst. 

 
 

Achterwacht 
Zorg dat je tijdens een achterwachtdienst je telefoon altijd bij je hebt. De achterwacht wordt niet vaak opgeroepen, 
maar indien nodig is bereikbaarheid wel een vereiste. 
De acute zorg is altijd al onplanbare zorg, maar met het Coronavirus erbij is de zorgvraag soms nog minder 
voorspelbaar. Hou er daarom altijd rekening mee dat je opgeroepen kan worden. 
 
 

Protocollen 
Herzien: einde dienst formulier v3.4. De samenwerking met de GGZ en SEH zijn eraf. Vanaf heden gaan we een 
inventarisatie doen van de samenwerking met de meldkamer, in het bijzonder van de kwaliteit  en patientveiligheid 
tijdens de overdracht.. 
 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 
 
 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 

Informatie Parnassiagroep 
Onderstaande link verwijst naar de meest recente nieuwsbrief voor verwijzers van de Parnassia Groep. 
 
https://mailchi.mp/3a03973485c5/tweede-coronagolf-onze-zorg-gaat-gewoon-door 
 
De nieuwsbrief gaat onder andere over: 
- een transitie binnen de SGGZ om wachtlijsten terug te dringen; 
- de mogelijkheden van online behandelen; 
- korte wachttijden bij Indigo; 
- herkennen van persoonlijkheidsstoornis; 
- trauma behandeling online 
- En nog veel meer. 

 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
https://mailchi.mp/3a03973485c5/tweede-coronagolf-onze-zorg-gaat-gewoon-door


 

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. 

mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

