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Vervroegde uitstroom COVID patienten 
Om de uitstroom uit ziekenhuizen te versnellen,  is in Amsterdam het project  “vervroegd ontslag” van start gegaan. In 
diverse media heeft u daar al over kunnen lezen. In het kort: Huisartsen nemen de zorg voor COVID-patiënten uit de 
ziekenhuizen over. Het gaat dan om stabiele patiënten die echt veilig naar huis kunnen met alleen zuurstof en 
medicatie. Het gaat om een enkele patient per praktijk en gaat altijd in overleg met de huisarts. 
Goed om te weten dat in onze regio momenteel ook over een dergelijk protocol  wordt nagedacht. Zodra daar meer 
over bekend is zal u nader geïnformeerd worden. 

 
Gezocht: vaste waarnemer per januari 2021 
Wil jij je settelen in een praktijk (ca. 3350 patiënten) voor langere tijd, duurzame contacten opbouwen met patiënten, 
samenwerken met vaste fijne collega's, in een modern gezondheidscentrum in Heemskerk? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Wij van Huisartsenpraktijk Ruiter zijn per januari 2021 op zoek naar een vaste waarnemer die het team van 2 
huisartsen, 3 assistentes, 1 POH-S en 1 POH-GGZ wil komen versterken.  
Het gaat om 1 vaste dag in de week (woensdag van 10.00 tot 19.00 uur) en wij werken met MicroHIS. Bijbehorende 
diensten vinden plaats in het RKZ in Beverwijk. 
Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die in dit team zou passen?  
Mail dan naar ruiter@heemskern.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. . 
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Opruimen artsenkamers 
Graag jullie aandacht voor het opruimen van de spreek/behandelkamers na afloop van je dienst. Dus bureau leeg en 
geen rommel op de verbandkarren achterlaten. 

 
Heeft u klachten…. 
Zo hilarisch kan het werk van de klachtenfunctionaris zijn… Afgelopen week kwam er een klachtenformulier van een 
patiënt binnen. Hij had alles ingevuld, maar niet wat zijn klacht nou was. De geluidsband en CM bericht gaven geen 
duidelijkheid. De klachtenfunctionaris heeft de klacht in behandeling genomen en de patient gebeld. 
Wat bleek? Hij was uitstekend behandeld, zeer tevreden, maar hij had nog steeds klachten.....  

 

mailto:ruiter@heemskern.nl
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/


 

Protocollen 
Update: Corona verdachte patiënten zien op de HAP v1.6; Het corona protocol is ge-update zodat het weer helemaal 
gelijk loopt met de NHG voorschriften. Covid verdachte patiënten worden tegenwoordig in kamer 9 gezien. 
 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 
 

 
 

Ketenpartner nieuws  
 

Verzoek ambulancezorg bij COVID 
 Door de COVID-toename en de verplaatsingen van patiënten uit ziekenhuizen naar andere regio's is de druk op de 
ambulancezorg toegenomen. Het verzoek is om alleen medisch noodzakelijk vervoer aan te vragen als dit echt 
noodzakelijk is. In principe geldt dat wanneer een patiënt stabiel is en voor de rit geen zuurstof of behandeling 
nodig heeft is, patiënt niet met de ambulance vervoerd hoeft te worden. 
In praktijk blijkt dat er soms een verschil van inzicht tussen huisarts en ambulancepersoneel is over de medische 
noodzakelijkheid. Indien deze situatie zich voordoet kan er geschakeld worden met de Medisch Manager van de 
Ambulancezorg (MMA), deze arts is bereikbaar via de meldkamer en kan meteen opgepiept worden. De 
verpleegkundige zorg van de ambulance valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Op deze wijze kan er 
onafhankelijk overlegd worden wat wenselijk is om discussies te vermijden.   
 

Bloedprikken RKZ op afspraak 
We krijgen het signaal dat veel huisartsen in de regio nog patiënten doorsturen naar de prikposten van het RKZ, 
zonder de patiënt te vertellen dat ze vooraf een afspraak moeten maken. 
Sinds 2 november moeten patiënten een afspraak maken voor bloedprikken of materiaal inleveren 
Zie ook bijlage. 
 

Werving voor onderzoek, de ARREST studie 
Er loopt een grote studie in Noord Holland  (de ARREST studie) waarin men probeert de overlevingskansen na een 
reanimatie te verbeteren. Alle mensen met een hartstilstand in Noord Holland die met een ambulance naar een 
ziekenhuis worden gevoerd worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Ook van de mensen die bij 
de reanimatie overlijden worden gegevens verzameld. Als onderdeel van deze studie bleek dat van 50% van de 
mensen met een hartstilstand niet bekend is dat ze het aan hun hart hebben. De afdeling huisartsgeneeskunde van 
het AMC Amsterdam heeft in samenwerking met de afdeling cardiologie van het UMC Amsterdam een subsidie van 
de hartstichting gekregen om te gaan zoeken naar aanwijzingen die in de eerste lijn nuttig zouden kunnen zijn om 
mensen met een verhoogd risico op hartstilstand eerder te identificeren.  Hiervoor willen wij een case 
controleonderzoek doen met huisartsenregistratiedata, waarbij wij de mensen die een hartstilstand hebben gehad 
willen vergelijken met mensen in dezelfde praktijk die geen hartstilstand hebben gehad.  
Om dit te kunnen uitvoeren hebben we een digitale uitlees nodig van de HISsen van de huisartsenpraktijken waarin 
mensen zitten die in het ARREST cohorten zitten. Wij kunnen die uitlees doen met een minimale inspanning van de 
huisarts. Wij hebben namelijk alleen een schriftelijke toestemming nodig van de praktijkhouder(s) voor de uitlees 
van het HIS ten bate van dit onderzoek. De uitlees wordt georganiseerd door Stichting Zorg Onderzoek Nederland 
(STIZON). Deze stichting is maximaal gecertificeerd en voldoet aan alle wetgeving. De uitlees zal alleen gebruikt 
worden voor dit onderzoek en blijft daarna eigendom van de huisarts. Ook de onderzoekanalyse voldoet aan alle 
wetgeving en heeft goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissies van het UMC Amsterdam. De 
veiligheid officier van het UMC Amsterdam heeft verklaard dat de privacy gerealiseerd is.   
In het voorjaar van 2019  hebben wij medewerking gekregen van de huisartsen rondom AMC en VUmc en van de 
huisartsen van de WFHO. Wij zijn vervolgens met werven gestopt in verband met de Corona epidemie. Gezien de 
looptijd van de studie (wij hebben nog 2 ½ jaar) kunnen wij echter niet langer wachten met werven. Inmiddels doen 
er 300 huisartsen mee. Wij hebben de medewerking van nog eens 500 praktijken nodig om de studie succesvol te 
kunnen afronden.   
Bijgaand voorlichtingsmateriaal en contactinformatie. 
  

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. 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

