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HV-MK ledenvergaderingen 2021
De data voor de ALV in 2021: 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

Ruud Huisman in bestuur HVMK
Tijdens de gecombineerde bestuurs- en algemene leden vergadering van 2 februari zijn de
leden akkoord gegaan met de benoeming van Ruud Huisman als estuurder/Penningmeester
van de HVMK.
Ruud is sinds 2011 praktijkhouder in Uitgeest.

Consult Specialist Ouderengeneeskunde Novicare per 1 februari 2021
Huisartsen hebben steeds vaker te maken met een toenemende zorgzwaarte en complexiteit van zorgvraag van
thuiswonende kwetsbare ouderen. De HV-MK heeft met Novicare afspraken gemaakt inzake het consulteren van een
specialist ouderengeneeskunde (SO). Novicare biedt naast telefonische en schriftelijke consulten ook geriatrisch
assessment, polyfarmacie en medebehandeling aan.
Mary Borgmann is als vaste SO verbonden aan onze regio en houdt vanaf 1 februari elke dinsdag telefonisch
spreekuur van 12.00 – 13.30 uur via 06 – 51 01 76 84.
In de bijlage vindt u een overzicht in welke situaties u een SO kan consulteren en wat Novicare hierin exact kan
bieden. Tevens vindt u daar de andere manieren waarop zij geconsulteerd kan worden.
Met ViVa! Zorggroep wordt nog gesproken over de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
Wegens capaciteitstekorten is het nu nog niet mogelijk om constructieve en duurzame samenwerkingsafspraken
hierover te maken. Via Zorgdomein kunt u al wel een consult aanvragen en daarin ziet u wat de actuele reactietermijn
is. Zodra er concrete afspraken zijn over inzet, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de SO van ViVa! Zorggroep,
maar ook over communicatie en samenwerking, zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Stoppen-met-roken zorg in de IJmond
Huisartsenvereniging Midden-Kennemerland werkt samen met de Rookstoppoli van het Rode Kruisziekenhuis aan het
verbeteren van de stoppen-met-roken zorg in de IJmond. Het Trimbos Instituut begeleidt hen hierbij en GGD
Kennemerland ondersteunt.
Midden Kennemerland is een van de tien pilot-regio’s in Nederland. De bedoeling is dat de samenwerking rondom
stoppen-met-roken (verder) wordt versterkt tot een integrale, sluitende keten, die aansluit op de nieuwe
Zorgstandaard Tabaksverslaving. Het eindresultaat is een zorgpad stoppen met roken, zodat (nog) meer mensen die
willen stoppen hier gebruik van gaan maken.

Herhaald verzoek: Early Warning gezondheidsmonitor
Uw medewerking wordt gevraagd om informatie van uw HIS te delen met de regionale gezondheidsmonitor.
Aan de hand van registraties kan de regio anticiperen op de komende zorgvraag en benodigde capaciteit in de regio.
Voorts kunnen bij lokale en regionale uitbraken mensen worden geïnformeerd en beschermd tegen verhoogde
risico’s.
De redenen dat deze oproep herhaald wordt zijn:
•
Door nieuwe mutaties van het virus zal de besmettingsgraad naar verwachting komende maanden snel
stijgen. Dat resulteert in continue druk op de zorg en de maatschappij.
•
Ondanks dat men is begonnen met vaccineren, duurt het nog maanden voordat alle hoogrisicopatiënten
gevaccineerd zijn.
•
Naar het zich laat aanzien kan het Early Warning Systeem een selectie en prioritering van patiënten die in
aanmerking komen voor vaccinatie ondersteunen, waardoor patiënten met het hoogste risico als eerste
ingeënt kunnen worden.
•
In de toekomst kan dit instrument in geval van andersoortige pandemieën opnieuw en vanaf het begin
gebruikt worden.
Zie bijlagen voor uitleg, financiële compensatie en handleiding, als ook Q&A.

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

Vaccinatie patienten in kleinschalige instellingen met WLZ indicatie
Het bureau HAP is in volle voorbereiding voor de vaccinatie van alle WLZ patienten in kleinschalige instellingen.
Iedereen is enthousiast om mee te werken, dus er waren snel artsen en triagisten gevonden voor de prikteams. Als
alles volgens planning verloopt aan we komende donderdag en vrijdag met 4 mobiele prikteams alle instellingen in
Midden-Kennemerland af om te vaccineren met Moderna.

Pijnstilling op de HAP
Graag brengen we het protocol pijnstilling op de HAP onder de aandacht. In de praktijk wordt dit nog wel eens
vergeten. Betreft et starten van pijnstilling op de HAP ter overbrugging van eventuele wachttijd op de SEH bij
patiënten met pijn door een trauma of andere aandoening die van HAP naar SEH gestuurd worden .
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/pijnstilling-op-de-hap/

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
Al eens overwogen om een verpleegkundig specialist op te leiden? Dan is dit een uitgelezen kans
Wie ben ik:
Mijn naam is Martine Been, 39 jaar en woonachtig in Haarlem. Ik ben een ambitieuze verpleegkundige met een
passie voor ouderen en kwetsbaren.
Kernwoorden: zorg op maat in afstemming met de patiënt, patiënt centraal, laagdrempelig, communicatief sterk.
Ik heb ruime ervaring in de acute zorg waardoor ik veel kennis heb over brede patiëntenpopulatie.
Opleidingsplaats en bijbehorende subsidies beschikbaar.
Wat zoek ik:
Een bevlogen huisarts die samen met mij wil kijken waar ik mijn kennis en vaardigheden zou kunnen inzetten om
de werklast te verlagen.

Voor een uitgebreid profiel kunt u mijn LinkedIn-pagina bezoeken: https://www.linkedin.com/in/martine-been51058363 Of ik stuur mijn CV naar u op.
Misschien een keer een (digitaal) kopje koffiedrinken om de mogelijkheden te bespreken?
Martine Been
06 19934255
martinebeen@europe.com

SEZ nieuwsbrief 01
Bijgaand treft u alle relevante informatie vanuit SEZ voor onze regio.

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.

