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

Gezocht
Praktijk vd Maarel in Castricum is dringend op zoek naar doktersassistentes voor 20-36u (in overleg). Voor informatie
en contact, zie onze site: https://www.huisartsenpraktijkvdmaarel.nl/vacatures/

Communicatie over afschalen van zorg
Bijgaand een document vanuit het ROAZ met tekst die gebruikt kan worden om publiek te informeren over de status
van de zorg bij de stijgende coronacijfers; De tekst is een voorstel en mag in belang van eigen specificatie situatie
aangepast.

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

NTS
Binnen Callmanager is de nieuwste NTS versie geïnstalleerd, v8.41. De Covid-19 aanpassingen zijn verwijderd. De
NTS heeft een aparte memo Covid-19 opgesteld. Zie bijlagen.

Protocollen
Update: Corona verdachte patiënten zien op de HAP v1.5; alle informatie betreffende Covid in 1 document bij elkaar
Nieuw op de site: documenten van ketenpartners
- de aanvraagprocedures van de meldkamer voor spoedeisende ambulancezorg en besteld vervoer (zie ook
onder ketenpartner nieuws);
- het document Covid units VVT, waarin criteria benoemd voor doorverwijzingen vanuit huis door de huisarts.
Alle protocollen kunt u vinden op https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen.

Ketenpartner nieuws
Vanuit de meldkamer
De meldkamer heeft twee brochures uitgebracht, zie bijlagen:
1.
Aanvraag door ketenpartner besteld-vervoer-rit niet spoed
2.
Aanvraag door ketenpartner spoedvervoer
De documenten dienen als houvast bij de aanvraag en uitgifte van ambulancezorg met als doel:
o Het informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij ambulanceaanvragen.
o Ondersteuning bij de aanvraag en van ambulancevervoer
Vanuit de meldkamer is hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze brochures voor zowel de ketenpartners als de
centralisten. U kunt de kaarten direct in gebruik kunt nemen.

Interesse in student/zij-instromer DA in laatste fase opleiding (leer-/werkplek)?
Heeft u een vacature doktersassistent? Wij willen graag inventariseren welke praktijk met een vacature interesse
heeft in een student/zij-instromer die zijn/haar laatste stage (jan-jun ’21) in de praktijk kan lopen, met daaraan
gekoppeld een arbeidscontract. Het gaat dus om het faciliteren van een leer-/werkplek met de intentie de student
na het afstuderen in dienst te houden. Zo kunnen actuele vacatures op korte termijn worden ingevuld. Interesse?
Neem contact op met Femke Wijbenga, fwijbenga@hczk.nl

Uitnodiging Special Olympics Health Congres
Alle informatie over het congres is te vinden op www.specialolympics.nl/congres

Paramedische herstelzorg na COVID-19
Alle patiënten die tijdens hun herstel van COVID-19 ernstige klachten of beperkingen ervaren, hebben vanaf 18 juli
2020 tot 1 augustus 2021 recht op volledige vergoeding van paramedische herstelzorg, waaronder diëtiek. Hierbij
geldt het eigen risico en zijn er bepaalde voorwaarden.
De aanspraak geldt voor de duur van 6 maanden vanaf de eerste behandeling en bestaat uit:





Maximaal 50 behandelingen fysio- of oefentherapie
Maximaal 8 uur ergotherapie
Maximaal 7 uur diëtetiek

De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden. Na zes maanden kan
indien nodig, en op indicatie van een medisch specialist, een beroep gedaan worden op een tweede
behandelperiode van zes maanden.
Wie komt hiervoor in aanmerking?
 Patiënten waarbij de diagnose COVID-19 is gesteld door huisarts of specialist in het ziekenhuis, de
diagnose hoeft niet door middel van een test bevestigd te zijn.
 Patiënt hoeft niet opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis.
Onder welke voorwaarden?
 De patiënt werkt mee aan onderzoek naar het effect van herstelzorg. Dit houdt in dat anonieme gegevens
uit het patiëntdossier worden verzameld, vragenlijsten en eventueel conditietesten worden afgenomen.
 Vanaf 1 november 2020 geldt dat de verwijzing binnen 4 maanden na de acute fase van de COVID-19
klachten moet plaatsvinden. De eerste behandelsessie moet binnen 1 maand na de verwijzing
plaatsvinden. (Voor herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 gelden deze voorwaarden niet.)
Kijk op de website van het Zilveren Kruis en op website van Zorgverzekeraars Nederland voor de uitgebreide
informatie.

Nieuw Kennisdossiers Zorgstandaard Dementie
Vanuit de Zorgstandaard Dementie zijn er kennisdossiers ontwikkeld bedoeld voor professionals in zorg en welzijn
die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. Deze kennisdossiers bevatten
informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard
Dementie die in april 2020 vernieuwd is.
De kennisdossiers volgen de 5 fasen van het dementietraject uit de Zorgstandaard: niet-pluisfase, de diagnose,
leven met dementie (ondersteuning en zorg), de stervensfase en nazorg. Ook komen de 4 randvoorwaarden
uitgebreid aan bod: proactieve zorgplanning, integraal zorgleefplan, casemanagement en
gecoördineerde netwerkzorg. Elk onderdeel besteedt verder specifiek aandacht aan jonge mensen met dementie,
mensen met een verstandelijke beperking en dementie en mensen met een migratieachtergrond met dementie.
Bekijk de kennisdossiers op zorgstandaarddementie.nl
Ook interessant om te lezen: Nationale Dementiestrategie, klik hieronder

nationale-dementie
strategie.pdf

NHGDoc – NIEUW: CVRM risicocalculator
NHGDoc heeft de CVRM risicocalculator toegevoegd. Met deze calculator kunt u snel het geschatte 10-jaarsrisico
op sterfte aan hart- en vaatziekten van
uw patiënt bereken. NHGDoc vult hierbij
informatie over de risicofactoren al zoveel
mogelijk automatisch in op basis van de
meest recente metingen uit het
patiëntdossier. Zo nodig kunt u zelf
meting handmatig invoeren of wijzigen.
De grafiek toont het 10-jaarssterfterisico
van de patiënt over het verloop van de
tijd, berekend op basis van de
automatisch of door uzelf ingevulde
waarden. Ook ziet u een grafiek voor een
referentiepatiënt met normaalwaarden.
Meer informatie is na te lezen op de
website van NHGDoc.
Let op: NHGDoc is niet beschikbaar voor
Medicom gebruikers.

Medicom: gebruikt u slimme protocollen?
Medicom heeft de manier waarop protocollen werken aangepast. Onderdeel hiervan is slimme protocollen die alle
Medicompraktijken twee maanden gratis kunnen proberen per 1 september.
Zou u – indien u Medicom gebruikt – aan ons willen laten weten of u van plan bent na de proefperiode nog steeds
de slimme protocollen af te nemen? Dit in verband met mogelijke aanpassingen in de regionale SEZ protocollen in
Medicom.
U kunt deze informatie sturen naar Wieteke van de Sande (w.vandesande@zorggroepsez.nl).

Nascholing
Speciaal voor Doktersassistenten:
CVRM: update nieuwe NHG standaard
Maandag 2 en maandag 23 november
18.00 tot 21.00 uur
Ben jij ervan op de hoogte wat de risicofactoren zijn die kans geven op hart- en vaatziekten, en wat de achtergrond
daarvan is? Het opstellen van een risicoprofiel, het hanteren van de risicotabel volgens de nieuwe NHG-standaard
CVRM en hoe je de uitslag aan een patiënt kunt vertellen (risicocommunicatie) worden besproken.
Daarnaast krijg je meer achtergrondinformatie over hypertensie, chronische nierschade, hypercholesterolemie,
(leefstijl) adviezen die hierbij horen en welke medicatie wordt gebruikt. Deze onderwerpen worden praktisch
toepasbaar gemaakt door het bespreken van casuïstiek. Tot slot zullen we bespreken wat er in de nieuwe NHGstandaard is veranderd voor de behandeling van (kwetsbare) ouderen.
Voor meer informatie en aanmelden: Nascholing CVRM voor DA de nieuwe NHG standaard

Glp1 van A tot Z, DM2 en Covid-19(online)
Dinsdag 3 november
18.30 tot 20.30 uur
We beginnen in deze scholing kort met de pathofysiologie van DM2. Er wordt stilgestaan bij de zorg voor patiënten
met DM2 en COVID-19. Daarna is aandacht voor de NHG-standaard DM2 2018 en de verschillende
behandelopties die er geboden worden. Met extra aandacht voor de alternatieven in stap 3 en 4 van de standaard,
de incretinetherapie en de nieuwe middelen in de behandeling van DM2. Hierbij zullen we meer informatie geven
over de GLP1 welke sinds augustus beschikbaar is in orale vorm.
Docent: Erik Jan Verburg (internist Dijklander ziekenhuis) en Angelique Combee (diabetesverpleegkundige)
Voor meer informatie en aanmelden: nascholing GLP 1 van A tot Z

E-learning: Nascholing CVRM voor gevorderden
Voor deze nascholing is enorm veel belangstelling. We hebben daarom nog extra vouchers aangeschaft om nog
meer zorgverleners de gelegenheid te geven deze E-learning te volgen.
Wees er snel bij!
Inschrijven en meer informatie: e-learning CVRM voor gevorderden
SOLK-scholing
Donderdag 19 november of donderdag 26 november
18.00 tot 21.30 uur
Tijdens het spreekuur ziet u als huisarts dagelijks meerdere patiënten met SOLK op uw spreekuur. SOLK leidt
meestal tot het aanvragen van veel aanvullend onderzoek en verwijzingen naar het ziekenhuis. Veel huisartsen
zullen zich hierbij afvragen welke invloed zij hier zelf op hebben.
De GGZ-commissie heeft in samenwerking met SEZ een SOLK-scholing georganiseerd. Tijdens deze scholing
krijgt u antwoorden en concrete handvatten bij de zorg voor SOLK.
Zie voor meer informatie en aanmelding: Scholingsagenda SEZ
Online congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’
Maandag 23 november
Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen. Deelname is
gratis. Voor meer informatie en inschrijving https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
We verwachten binnenkort de nascholing chronische nierschade op de agenda te kunnen zetten. Houd hiervoor
onze website in de gaten!
Voor een overzicht van al onze scholingen zie onze website: Scholingsagenda SEZ

Digitale zorg via Calculus – Webinar terugkijken
Op maandag 28 september was het Webinar van Calculus waarin te zien hoe VIP Samenwerken ingezet kan
worden voor meer digitale zorg. Zo kunt u consultvoorbereidende vragenlijsten naar uw chronische patiëntenzorg –
die u kunt koppelen aan de juiste meetwaarden in het HIS – en patiënten vragen hun bloedsuiker of bloeddruk
digitaal aan u terug te koppelen.


Kijk hier het Webinar van 28 september terug

Op dinsdag 6 oktober kon u het Webinar volgen over het gebruik van VIP Samenwerken om met netwerkpartners
samen te werken. U leert hoe u veilig kunt communiceren en het gezondheidsplan kunt inzetten. Ook wordt er
besproken hoe u een zorgnetwerk opbouwt en de VIPLive App werkt.


Kijk hier het Webinar van 6 oktober terug

Wilt u iets teruglezen over VIPLive? Kijk dan op onze nieuwe Calculus webpagina. De pagina wordt de komende
tijd aangevuld. Mist u dingen, dan horen wij dat graag via info@zorggroepsez.nl.

Externe scholingen uitgelicht:
Langerhans thema-avond diabetes en de organen
23 november en 30 november organiseert Langerhans scholing de thema-avond diabetes en de organen. In deze
online scholing gaan de docenten o.a. in op de juiste diagnose, de medicamenteuze behandeling, het toepassen
van risicostratificatie en de consequenties voor de praktijk.
Klik hier voor meer informatie.
Platform voeding Nederland
Op deze site van platform voeding Nederland hebben zeven organisaties die werkzaam zijn in de voeding de
handen ineengeslagen. Je kunt hier actuele informatie vinden over adviezen ten aanzien van gezonde voeding. Het
platform is ontstaan vanuit de behoefte aan eenduidige informatie over voeding richting (zorg)professionals. Het
platform richt zich op het bevorderen van onderbouwde informatie, adviezen én scholing op het gebied van
voeding.

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.

