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

 
Covidzaken 
Binnen het ROAZ is de bijlage ‘COVID-units VVT – informatie t.b.v. doorstroom ziekenhuizen’ (informatie voor VVT, 
ziekenhuizen en huisartsen) opgesteld.  
Hierin worden de doelgroep en criteria benoemd om een patiënt over te kunnen plaatsen naar een COVID-unit VVT; 
dit kan gebruikt worden bij de doorstroom. Daarnaast staan er ook criteria benoemd voor doorverwijzingen vanuit huis 
door de huisarts. 
 

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  
 
 
 
 

 
Aanbod dienstwaarneming 
Arts biedt aan diensten voor rooster 2021 over te nemen, zie prikbord Intershift. 
Iedereen kan gebruik maken van dit prikbord om diensten aan te bieden of te ruilen. 
Hoe? 
Het prikbord in InterShift is te gebruiken om berichten aan uw collega’s achter te laten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het aangeven dat u diensten kunt waarnemen.  
Hoe: log in, Rechts in het scherm zijn de laatste 10 berichten op het prikbord zichtbaar en is tevens de mogelijkheid 
een nieuw bericht te maken. Klik op de knop en de weg wijst zichzelf. 

 
 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/


 

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  
 

Knelpuntenenquête vanuit het netwerk palliatieve zorg 
Willen artsen met palliatieve ervaringen de enquête invullen 
 
Van de patiënten met kanker in de palliatieve fase heeft 7% last van (chronische) hik, 10% van jeuk en 14%-28% 
van overmatig zweten. Chronische hik, jeuk en overmatig zweten kunnen een enorme impact hebben op een 
patiënt en diens naasten. Hik kan leiden tot eetproblemen, dehydratie, refluxoesofagitis, slaapproblemen, uitputting 
en depressie. Jeuk wordt soms als erger dan pijn ervaren en zweten kan de nachtrust verstoren en leiden tot 
gevoelens van schaamte.  
  
Herziening huidige richtlijnen  
De afgelopen jaren is onze kennis over deze onderwerpen toegenomen. Daarom worden de huidige versies van de 
richtlijnen ‘Hik’ (2009), ‘Jeuk’ (2010) en ‘Zweten’ (2008) herzien. Dit zal gebeuren in één parallel traject. De 
werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de drie richtlijnen bestaat uit verpleegkundigen, 
huisartsen, dermatologen, mdl-artsen en een apotheker en staat onder voorzitterschap van internist-oncoloog dr. 
Alexander de Graeff. IKNL verzorgt de procesbegeleiding.  
  
Om de herziene richtlijnen zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk wordt zorgverleners gevraagd welke 
knelpunten zij in de praktijk rondom de zorg voor patiënten die last hebben van hik, jeuk of zweten ervaren. De 
belangrijkste knelpunten worden in de richtlijnen uitgewerkt.  
  
Knelpuntenenquête   
Om de knelpunten te verzamelen vragen wij u deze knelpuntenenquête in te vullen. De richtlijnwerkgroep heeft al 
enkele knelpunten geïnventariseerd. Met deze enquête wordt u gevraagd deze knelpunten te prioriteren. Daarnaast 
kunt u andere knelpunten rondom hik, jeuk en/of zweten bij patiënten in de palliatieve fase aangeven. Het is 
mogelijk de knelpunten per onderwerp aan te geven en een onderwerp over te slaan.  
  
De knelpuntenenquête is in te vullen tot uiterlijk 30 oktober aanstaande. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. 
Het is mogelijk om de resultaten van de enquête in een factsheet ontvangen. Indien u deze wenst te ontvangen 
kunt dit aan het einde van de enquête aangeven.  
  
 

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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