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Verwijzen naar Heliomare via Zorgdomein.• Agenda

Uitnodiging informatieavond HIS selectietraject Zuid- en Midden Kennemerland
Graag nodigen de HOZK en HVMK u uit voor een eerste informatieve bijeenkomst over het HIS selectietraject op 7
oktober van 19.30 uur. We bespreken onder andere met u de visie en voordelen van minder HIS’en in de regio en de
te nemen stappen in het traject. Daarnaast horen wij graag uw input. Tijdens de informatieavond spreken onder
andere Martijn Bakker (Huisarts en SMIO), Josephine de Vries (Huisarts en medisch directeur HOZK) en Jan de Boer
(Wedotrust). U kunt zich hier inschrijven.

Livegang Coördinatiepunt Midden-Kennemerland medio oktober
Na de nodige voorbereidingen, scholingen en een pilotfase waarin het coördinatiepunt uitgebreid getest is, gaat het
CPMK medio oktober live. Hiermee wordt het coördinatiepunt beschikbaar voor alle huisartsen en
praktijkondersteuners die voor hun patiënt tijdelijke verblijf willen regelen. De beschikbaarheid van de plekken kan
direct worden ingezien en meteen worden geboekt.
Het CPMK is momenteel beschikbaar voor ELV- en GRZ-bedden. Onderzocht wordt of het portaal verder ontwikkeld
kan worden en ook voor andere vormen van zorg beschikbaar kan worden gesteld, zoals crisisbedden en palliatieve
bedden.

CPMK ook voor patiënten uit Castricum
De gemeente Castricum bevindt zich in het grensgebied tussen de coördinatiepunten subacute ouderenzorg MiddenKennemerland (CPMK) en Noord-Kennemerland. Bij huisartsen en de coördinatiepunten blijkt onduidelijkheid te zijn
over welke verwijzer welk coördinatiepunt kan benaderen. Om deze onduidelijkheid de wereld uit te helpen hebben de
coördinatiepunten hierover de volgende afspraken gemaakt: Het woonadres van de cliënt is bepalend in waar de
cliënt zal worden aangemeld door een huisarts voor een acute zorgvraag.
De cliënten uit Castricum en Bakkum vallen onder Midden Kennemerland en verwijzers kunnen voor hen
vanaf medio oktober gebruik maken van het CMPK portaal,www.cpmk.nl
De cliënten uit Limmen en Akersloot vallen onder het coördinatiepunt Noord-Kennemerland, 24/7 bereikbaar voor
verwijzers via 088-5595955.
De huisartsen in Castricum worden nog nader geïnformeerd over de werking van en training over het CPMK.

Webinar Wet Zorg en Dwang en Palliatieve zorg
Per 1 januari 2020 is de Wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ. De Wzd
behandelt de gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking.
De Wzd geldt niet alleen intramuraal, maar ook in de thuissituatie. Denk aan situaties waarin een patiënt als gevolg
van dementie het toedienen van vocht, voeding en medicatie weigert. Als de patiënt verzet toont, dan is er sprake van
onvrijwillige zorg en is de Wzd van toepassing. Hier moet samen bekeken worden of er geen alternatieven zijn en als
verplichte zorg noodzakelijk is, hoe dat dan kan worden uitgevoerd. Of als u een patiënte met dementie voor een
behandeling instuurt naar het ziekenhuis, maar zij weigert. Zonder behandeling kan er ernstige schade ontstaan. Wat
mag/moet de huisarts in zo’n geval doen?
ViVa! Zorggroep heeft een webinar ontwikkeld voor de huisartsen in de regio met informatie over de wet, de rol en

betrokkenheid van de huisarts. Het webinar zal gehouden (onder voorbehoud) worden op 16 en 22 november en
duurt een uur. In het webinar wordt tevens het onderwerp Palliatieve zorg behandeld.
Wij zullen u binnenkort uitnodigen voor het webinar waarin u tevens uw voorkeursdag kunt aangeven.

Nieuwsbrief overgang ketenzorg
Middels deze nieuwsbrieven en op de thema-avond van 9 september bent u steeds geïnformeerd over de overgang
van de ketenzorg van SEZ naar HOZK. Vanaf oktober wordt u via een separate nieuwsbrief op de hoogte gehouden
over deze overgang, waaronder de inrichting en implementatie van HealthConnected. Zijn er meer mensen in uw
praktijk die deze nieuwsbrief moeten ontvangen? Stuur dan een mail naar azuurendonk@hv-mk.nl

Kijk mee met de Webinar biopteren in de 1e lijn bij verdenking niet gepigmenteerde huidkanker
Op woensdag 27 oktober van 17:30 – 18:00 organiseert RKZ, samen met de HV-MK, een korte Webinar. Daarin
leggen de dermatologen uit in welke situaties een biopt kan worden genomen. Bij twijfel kan de huisarts altijd de
patiënt insturen naar het ziekenhuis.
Meld u aan voor de Webinar door te mailen naar: zorginnovatie@rkz.nl. U ontvangt dan een uitnodiging.
De Webinar is voorbereidend op de pilot waarbij huisartsen zelf het biopt kan nemen en opsturen. De foto en uitslag
van biopt deelt de huisarts via ZorgDomein met de dermatoloog voor een meekijkconsult.
Patiënten hoeven op deze manier niet naar het ziekenhuis te komen voor het afnemen van het biopt op een locatie op
het lichaam waar en een excisie makkelijk is. De consultatie vindt telefonisch plaats. Voor locaties op het lichaam
(zoals het gelaat of het onderbeen) waar een excisie ingewikkelder is, blijft afname door de dermatoloog noodzakelijk.
De werkafspraken rondom het nemen van een biopt zijn terug te lezen op NHZ Connected (nhz-connected.nl).
We zien u graag op woensdag 27 oktober 17:30.
Martina Kozel, Jack van der Woude (dermatologen RKZ), Gera Strijker (huisarts) en Maartje Schreuder (projectleider)

Maatschap Praktijk Wendy van der Maarel en Elmer Leemhuis.
Per 1-1-2022 zet Wendy van der Maarel haar praktijk voort als maatschap met Elmer Leemhuis. Odette Wissenburg
blijft de vaste waarnemer in de praktijk. De maatschap blijven Aios opleiden via het AMC waar Elmer ook als opleider
gaat starten.

Vacatures
Praktijk van der Maarel is naarstig op zoek naar een assistente, wij zoeken iemand voor ongeveer 30u per week!!!
https://www.huisartsenpraktijkvdmaarel.nl/vacature-doktersassistente/

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Herhaling: Nascholing acute geneeskunde oog/KNO & BLS/AED
Woensdag 13 oktober zal er vanaf 17:15 een nascholingsavond acute geneeskunde worden georganiseerd door de
HAP voor alle aangesloten huisartsen en vaste waarnemers.
Inhoud Training
Acute onderwerpen:. het Acute oog door specialist: Jeroen Beerthuizen en acute KNO door specialist Mark
Heukensfeldt Jansen/Martijn Kos
Bij de BLS/AED wordt aandacht besteed aan het aanleren van de basisreanimatie. De cursist krijgt ruimschoots de
gelegenheid de BLS te oefenen en te oefenen met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Trainer: Lars
Schelvis Voor het programma verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitnodiging.
Locatie RKZ Beverwijk. (prof de Groot zaal I en II en 2 spreekkamers tegenover de HAP) De opening zal zijn in de
Prof. De Grootzaal 1
Accreditering huisartsen: 3 uur in uw GAIA dossier
Inschrijfkosten: Aan deze training zijn voor u geen kosten verbonden. De Huisartsenpost Beverwijk biedt u deze
training aan.
Inschrijving: Vóór 4 oktober per mail bij Agnès Zuurendonk, via a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl
Let op: Maximum aantal inschrijvingen: 32

Protocollen
Klik hier voor onze protocollensite.

Ketenpartner nieuws
Deelname GGD klankbordgroep gezondheidsmonitor IJmond
Elke 4 jaar maakt de GGD een rapportage over de gezondheidssituatie in samenhang met luchtverontreiniging in
de IJmond. Dit is de Gezondheidsmonitor IJmond. De resultaten komen voort uit vragenlijsten van de
Gezondheidsmonitor, die eind 2020 zijn afgenomen onder ongeveer 20.000 inwoners van de GGD-regio
Kennemerland. Naar verwachting is de publicatie van de Gezondheidsmonitor IJmond in het eerste kwartaal van
2022.
Het doel van de klankbordgroep is om een duidelijk en transparant proces te waarborgen en beter te kunnen
aansluiten op de maatschappelijke context. We verwachten dat je aanwezig bent bij de 2-3 bijeenkomsten van de
klankbordgroep in het najaar van 2021. Je brengt hier het perspectief van de (huis)arts in. Je kijkt kritisch mee met
het proces, je geeft feedback op de presentatie van de voorlopige resultaten, en denkt mee met de duiding,
aanbevelingen, landing en communicatie van de rapportage. Andere leden van de klankbordgroep zijn bewoners uit
Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Haarlem deelnemen.
Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij de klankbordgroep of heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail
naar mmk@ggdkennemerland.nl of bel met Ingrid Zandt of Michelle Otter, 023-5159500/mmk.

Praktische nascholing over injecties van het bewegingsapparaat op 5-10-2021, 19-21 uur,
Medische Kliniek Velsen.
Tijdens deze gratis, geaccrediteerde (2 punten) nascholing kunt u injectietechnieken van alle gewrichten oefenen
onder begeleiding van de orthopedisch chirurgen en de plastisch chirurg van Medische Kliniek Velsen. Op verzoek
kunt u ook lichamelijk onderzoek oefenen.
Aanmelden kan door te mailen naar aanmelden@mkvelsen.nl

Verwijzen naar Heliomare via ZorgDomein
Om verwijzen naar Heliomare makkelijker en efficiënter te laten verlopen is het vanaf 1 oktober mogelijk via
ZorgDomein naar Heliomare te verwijzen voor:
•

Arbeidsrevalidatie (multidisciplinaire arbeidsrevalidatie en quick scan)

•

Kinder- en jeugdrevalidatie (NAH, aanhoudende pijn/vermoeidheid, eetteam, DCD, zitadvies,

communicatie-advies, therapeutische peutergroep, observatie baby’s en peuters, etc.)
•

Poliklinische revalidatie (NAH, dwarslaesie, Langdurige pijn, FNS, post-COVID, etc.)

•

Behandelprogramma Hersenz (voor mensen met NAH na revalidatie)

Agenda
05-10
07-10
13-10
27-10
02-11

Praktische nascholing over injecties van het
bewegingsapparaat
Informatie avond HIS selectie, meer info volgt
Nascholing acute geneeskunde (oog/KNO en BLS/AED
Webinar biopteren in de eerste lijn
Algemene ledenvergadering

Doel nieuwsbrief: HV-MK leden en waarnemers/medewerkers 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 a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl.
Met vriendelijke groet, Agnès Zuurendonk, secretaresse SHMK/HVMK, Tel: 06-20625431.

