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Geslaagde 1e centrale COVID 19 vaccinatieronde in Sporthal
de Walvis
Op 24 en 25 april was de eerste centrale vaccinatieronde COVID-19
van 12 huisartsenpraktijken in Sporthal de Walvis. We kunnen terugzien
op een geslaagd en vooral ook gezellig weekend waarin we ca. 2400
prikken gezet hebben. De patiënten waren tevreden en de opkomst was
70 procent ten opzichte van het aantal bestelde vaccins. Dit ondanks de
negatieve berichtgeving over AstraZeneca. Wij danken onze collega’s,
vrijwilligers, de medewerkers van Sporthal de Walvis , de gemeente
Beverwijk en de GGD Kennemerland voor hun inzet en ondersteuning.
Inmiddels zijn de resterende vaccins verdeeld over de deelnemende
praktijken en vinden er vanuit de praktijken nog veegrondes plaats. De tweede prikronde is op 26 en 27 juni in de
Sporthal!

Oproep tot gebruik beeldbelapplicatie
Middels dit bericht vragen wij nogmaals uw aandacht voor het beeldbellen. Vanuit de HOZK/HVMK is er een
uitgebreid implementatietraject voor het beeldbellen in de reguliere zorg opgestart. Op dit moment wordt de
implementatieblauwdruk gevalideerd en zullen binnenkort bijna 40 praktijken dit implementatietraject doorlopen vanuit
de Toekomst Bestendige Huisartsenzorg.
De HOZK/HVMK heeft overeenkomsten afgesloten met WeSeeDo voor Zuid-Kennemerland en BeterDichtbij voor
Midden-Kennemerland. Hier kunnen alle huisartspraktijken gebruik van maken!
Maakt u nog geen gebruik van de mogelijkheid tot beeldbellen via één van deze applicaties en wilt u hier wel graag
gebruik van maken? Neem dan contact op met Wencke Brom, wbrom@hczk.nl. Zij zal u verder uitleggen hoe u
aangemeld kunt worden.
Indien u in het algemeen vragen heeft over het beeldbellen of geïnteresseerd bent in het implementatietraject
beeldbellen in de reguliere zorg, neem dan gerust contact op met Femke Wijbenga of Jaap Davids,
fwijbenga@hczk.nl , jdavids@hczk.nl
.

Talitha van der Woel-Palsma stelt zich voor
Mijn naam is Talitha van der Woel-Palsma en vanaf 1 februari ben ik mede praktijkhouder van
Huisartsenpraktijk de Kleis in Uitgeest. Sommigen van u kennen mij al, want ik werk sinds 2013
in deze praktijk, waar ik indertijd begon als 3e jaar AIOS. Ook werk ik sinds 2015 als
waarnemer op de huisartsenpost.
Ik ben opgegroeid in Appingedam en nu woonachtig in Heiloo, samen met mijn man Pieter en
onze 3 kinderen. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en ga ik er graag op uit met mijn gezin.
Wandelend en fietsend genieten we enorm van de omgeving waarin we wonen.
Ik hoop op een goede samenwerking en fijne contacten.
Met vriendelijke groet,
Talitha van der Woel

PG Portaal voor verwijzers.
Bijgaand treft u een uitnodiging voor een webinar over het PG Portaal voor verwijzers.
In dit PG Portaal kunnen huisartsen o.a.
•
de status van hun patiënten volgen
•
direct in een veilige digitale omgeving informatie uitwisselen
•
een actueel medicatie overzicht vinden
•
de contactgegevens van de regiebehandelaar vinden en zien bij welke locatie de patiënt in behandeling is.
Tijdens het webinar worden de mogelijkheden van het PG Portaal gedemonstreerd. Meer info en aanmelden, zie de
bijlage.

Vacature POH-S
Praktijk Overbos heeft een vacature voor een POH-S voor 14 uur per week. Meer info en contactgegevens in de
bijlage.

REMINDER: uitnodiging onderzoek digitale vaardigheden
Het onderzoek naar digitale vaardigheden van professionals uit de huisartsenpraktijk is verlengd van 13 mei naar 27
mei! Graag willen we jullie nogmaals met klem vragen om met het gehele team mee te werken aan dit onderzoek,
zodat we ook regionaal in kaart kunnen brengen waar de knelpunten en behoeften liggen. Klik hier als je erachter wilt
komen hoe jouw digitale vaardigheden zijn.

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

Protocollensite
Nog niet iedereen weet onze interne protocollensite te vinden. Deze staan al geruime tijd op onze eigen besloten
webpagina, te openen via de link https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
Een link hiernaartoe is opgenomen op alle haparts werkplekken.
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. Meer info in bijgaande gebruiksaanwijzing.

SEZ Nieuwsbrief 4
Bijgaand SEZ nieuwsbrief van april met relevante informatie voor de regio Midden Kennemerland

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.

