
 
10 december 2020 

 
HVMK & SHMK Nieuwsbrief 2020-18 

 
Inhoud: 
HV-MK ledenvergaderingen 2021 •   Antwoord op labvragen uit HV-MK •  Sociale kaart mbt Corona 
Midden Kennemerland • Heraccreditatie opleidingstraject triagist • Leren van incidenten • Protocollen •  
LHV mentorprogramma • Zorg voor de zorgverlener tijdens Covid•  Overgangsjaar nieuwe inclusiecriteria 
CVRM •  Nascholingen SEZ 
 

 
 

 
 
 

HV-MK ledenvergaderingen 2021 
De data voor de ALV zijn bekend. Zet u ze vast in de agenda? 2 februari; 6 april ;1 juni; 7 september; 2 november 
Op dit moment is nog onduidelijk of dit via ZOOM of fysiek is. Voorlopige tijd : 17.00 uur 

 
Antwoord op labvragen uit HV-MK: 
Hieronder de antwoorden van Henk Huijgen n.a.v. vragen tijdens de laatste HV-MK vergadering. 
 
Als iemand bloed gaat prikken en er is door omstandigheden door 2 dokters digitaal een lab aanvraag gedaan 
wordt dit dan gezien door diegenen die prikt?  
• Als een patiënt zich met een labformulier meldt wordt deze aanvraag afgehandeld. 
• Als de patiënt een Zorgdomein brief heeft en er zijn op de prikpost ICT voorzieningen zodat we de geplaatste 
orders digitaal kunnen inzien, dan wordt gecheckt of er meer orders open staan voor de patiënt. Staan deze order op 
naam van dezelfde aanvrager/arts en liggen de gewenste data vlak bij elkaar, dan zullen wij deze orders combineren 
tot 1 order en vervolgens prikken. Zijn het verschillende aanvragers, dan blijven het twee orders en krijgt elke 
aanvrager zijn eigen uitslagen van het gevraagde onderzoek. 
 
Wij vroegen ons nog af hoe het precies werkt als er vast aanvragen gedaan kunnen worden voor 
herhalingslab bijv. over een jaar. 
• Ja kan order maximaal een jaar vooruit plannen. Dit is een Zorgdomein instelling. Deze orders staan bij het 
lab. van het RKZ in een digitale vergaarbak waaruit deze wordt opgevraagd als de patiënt zich meldt. Wij bewaren de 
orders een jaar, daarna wordt hij verwijderd. 
 

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  
 
 
 
 

 
Heraccreditatie opleidingstraject triagist 
Afgelopen maand heeft de HAP haar 5-jaarlijkse externe audit. Vol trots kunnen wij vermelden dat we door kunnen 
gaan met het zelf opleiden, begeleiden en voordragen van kandidaat triagisten voor het diploma Triagist.  

 
Leren van incidenten 
Bijgaand treft u een casus die zich deze zomer afspeelde op de HAP en is onderzocht door de 

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


calamiteitencommissie. Zij heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een calamiteit. Er is weliswaar sprake van 
een onverwachte gebeurtenis, maar de afloop is geen gevolg is van onvoldoende kwaliteit van geleverde zorg op de 
HAP, de basisoorzaken betreffen patiënt gerelateerde factoren. Wel zijn er meerdere aandachtspunten (bijvangst) 
gevonden, die we via deze weg met u willen delen, omdat die een ieder kunnen overkomen. 

 
Protocollen 
Nieuw: aansprakelijkheid en opvragen medische informatie v1.0.  Doel: beschrijven wie doet wat; welke informatie 
mag verstrekt worden 
Herzien: calamiteiten meldingsprocedure v 3.2. N.a.v. recente ervaringen zijn er punten toegevoegd aan het proces. 
 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 
 

 
 

Ketenpartner nieuws  
 

LHV mentorprogramma 
Zie bijgaande poster mentorprogramma: Sparren met een ervaren collega… 
Doe mee met het mentorprogramma voor jonge huisartsen (< 10 jaar werkervaring) en meld je vóór 18 december 
2020 aan bij: mentorschap@lhv.nl 
 
 

 
 

 
 

Zorg voor de zorgverlener tijdens Covid 
De coronacrisis vraagt veel van zorgverleners. De druk op de zorg is al tijden erg hoog, en het is onduidelijk hoe 
lang dat nog zo blijft. Het is belangrijk om in deze tijden de mentale gezondheid van uzelf en uw collega’s goed in 
de gaten te houden. Op de websites van steunpunt coronazorgen, de PsyHAG, de NHG en op onze website kunt u 
hiervoor verschillende adviezen vinden. 
  

Overgangsjaar nieuwe inclusiecriteria CVRM 
Vanaf afgelopen voorjaar kunnen patiënten middels onze nieuwe inclusiecriteria geïncludeerd worden in de CVRM-
keten. Ook patiënten die voldoen aan de oude inclusiecriteria, maar niet aan de nieuwe inclusiecriteria, kunnen dit 
jaar nog deelnemen aan de CVRM-keten.  
Per 1 januari 2021 vallen patiënten die niet aan de nieuwe inclusiecriteria voldoen uit de CVRM-keten. 
Mogelijk zijn deze patiënten dan ook niet meer in beeld voor praktijken. Wees je ervan bewust dat deze patiënten 
niet meer gedeclareerd zullen worden voor de CVRM-keten. Het gaat hierbij met name om de groep patiënten met 
een verhoogd vasculair risico (VVR). Let op: voor VVR-patiënten die wél voldoen aan de nieuwe inclusiecriteria is 
het belangrijk om voor declaratie de nieuwe risicoscore RH19 vast te leggen i.p.v. de oude risicoscore RH12. In 
sommige HISsen moet de praktijk de code RH19 handmatig toevoegen aan het CVRM-protocol. We helpen hierbij 
graag: info@zorggroepsez.nl.  
Zie voor meer info:  Informatiekaart: nieuwe inclusiecriteria CVRM keten 

      FAQ: nieuwe inclusiecriteria CVRM 
  
 
Nascholingen SEZ 

Motiverende gesprekstechnieken verdiepingstraining 
Op maandag 30 november en donderdag 17 december staat de ONLINE verdiepingstraining motiverende 
gesprekstechnieken op het programma. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de link:  
inschrijven nascholing motiverende gesprekstechnieken 
  

Online nascholing chronische nierschade voor huisarts en POH 
Woensdag 20 januari 2021 is deel 1 van de scholing en woensdag 27 januari 2021 deel 2. 
Docenten: Bas Houweling (kaderarts diabetes) en Jan Westerink (internist UMC). 
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In samenwerking met Langerhans onderwijs organiseren we de ONLINE nascholing chronische 
nierschade.(gebaseerd op de richtlijn CNS van de NHG 20180). De scholing wordt gegeven aan de hand van 
casuïstiek. Hierbij zal er o.a. worden ingegaan op de nieuwe opvattingen over albuminurie, eGFR, het beleid 
gebaseerd op risicostratificatie en de belangrijke rol die CNS speelt op het gebied van cardiovasculair risico en 
nierfalen. 
De nascholing is geaccrediteerd voor 4 punten bij de volgende beroepsverenigingen: CvAH (ABC1), 
Kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig Specialisten Register, NVvPO. 
Inschrijven kan via onderstaande link: 
inschrijven nascholing chronische nierschade 
Voor het volledige scholingsaanbod zie onze scholingsagenda: 
scholingsagenda SEZ 
  
NASCHOLING VOOR DA (DOKH en de Hartstichting) 
Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht en is in veel gevallen niet levensbedreigend, maar in sommige 
gevallen is er wel sprake van een (levensbedreigende) cardiale oorzaak.  
Voor doktersassistenten is er nu de scholing ‘Acute pijn op de borst in de dagpraktijk’. 
De scholing bestaat uit een e-learning die online in eigen tempo gevolgd kan worden. 
Met aanvullend een online praktijkscholing waarin geoefend wordt aan de hand van casuïstiek. 
  

Nascholing pak hypertensie aan, met leefstijl (vereniging arts en leefstijl) 
Een vast terugkerend onderdeel van ons spreekuur: hypertensie. Nieuw of al bekend, makkelijk te behandelen of 
heel lastig, met of zonder medicatie Het goede nieuws is dat leefstijl beïnvloedbaar is en naast de hypertensie ook 
andere cardiovasculaire risicofactoren gunstig beïnvloedt. Het slechte nieuws is dat we dit sterke instrument in de 
praktijk nog veel te weinig inzetten.Deze scholing helpt je om leefstijlinterventies meer op de voorgrond te zetten bij 
de behandeling van hypertensie. Zodat onze patiënten minder of zelfs geen medicatie nodig hebben. 
Meer informatie of aanmelden: Nascholing arts en leefstijl hypertensie 
 

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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