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Praktijkwijzigingen
Praktijk Krijgsman en van Wijk (Uitgeest): Per 1 juli is Arien Krijgsman met welverdiend pensioen.
De Kleis (Uitgeest): per 1 juli is Lenneke Jobse medepraktijkhouder.

Ondersteuning in digitale vaardigheden door digicoaches
Vanuit de HOZK zijn er vier personen opgeleid tot digicoach om collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun
digitale vaardigheden. Anouk Blokhuis, Antos Zimmerman, Lizah Hoeve en Hedwig Musch zijn in te schakelen bij
zowel specifieke als algemene vragen over digitale vaardigheden in de huisartsenzorg.
Voor meer informatie, klik hier.

Monique van Montfort, huisarts in Heemskerk, wint de Ontwikkelingsprijs van KNMG-district
Amsterdam/Noord-Holland
Op 8 juni jl. heeft Monique tijdens het Nicolaes Tulp Symposium de ontwikkelingsprijs van het KNMG-district
Amsterdam/Noord-Holland gewonnen met het opstellen van een regionaal multidisciplinair protocol voor
wondbehandeling en het onderzoek naar de effectiviteit van dit protocol.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een artikel in Huisarts en Wetenschap, 19 mei 2020 , "Een regionaal protocol
voor wondbehandeling, Monique van Montfort en Brigitte Burger" (zie bijlage) en de ontwikkelingsprijs (zie link
https://youtu.be/gS5DZAQR_1Y ).
“Haar uiterst praktische onderzoek en haar inzet om met de resultaten een regionaal protocol voor wondbehandeling
te ontwikkelen leverde haar terecht de Districtsprijs op! Zoals de jury van het District opmerkt: De eenvoud van het
wondspoelen, wondranden met zinkolie beschermen en afdekken met paraffine gazen voorkomt onnodige kosten van
dure materialen. Het is precies het soort onderzoek waar onze Ontwikkelingsprijs voor is bedoeld”

Gezocht:DA


Huisartsenpraktijk Kool in Beverwijk is per oktober op zoek naar een doktersassistente voor ca. 3 dagen per
week. Voor inlichtingen graag contact opnemen met Tanja Kool via praktijkkool@zorgring.nl /
assistentenpraktijkkool@zorgring.nl of tel nr 0251-22364 / 0651538566



Huisartsenpraktijk Coppoolse in Castricum is per 1 september (of iets later) op zoek naar een
doktersassistente voor 3 dagen per week. Graag contact opnemen met Dolf Coppoolse via
d.coppoolse@ezorg.nl of 06-53132105

HaROP crisisoefening
Alle praktijkhouders (en evt. hun praktijkmanager) en triagisten HAP zijn uitgenodigd voor een scenariotraining samen
met het crisisteam huisartsenzorg Midden Kennemerland. De impact van een infectieramp is door het Coronavirus
voor iedereen duidelijk geworden. Ook andere gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat de zorgcontinuïteit bedreigd
wordt. Op woensdag 22 september a.s. proberen we ons daar samen d.m.v. training op voor te bereiden. Uitnodiging
is rechtstreeks verstuurd per mail, als ook in de bijlage. Inschrijven vooraf verplicht bij
a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.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

Mogelijkheid tot beeldbellen op de HAP
Sinds kort is het mogelijk om voor triage of consultvoering gebruik te maken van beeldbellen op de HAP. We zijn
daartoe een pilot gestart gebruik makend van de WeSeeDo Direct. De applicatie werkt erg makkelijk. In het kort:
zorgverlener stuurt sms; patiënt ontvangt sms met link waarmee na toestemming van patiënt middels diens camera
op de mobiele telefoon meegekeken kan worden.
Beeldbellen kan op de HAP worden ingezet voor 2 doeleinden:
- Triage: een beeld kan aanvullende informatie leveren om tot de juiste urgentie en vervolgactie te komen.
- Consult: beeldbellen kan in sommige gevallen voldoende informatie leveren, waardoor een fysiek consult of visite
niet nodig is.
De beeldschermen in kamer 1,2,3 en 4 zijn hiertoe uitgerust met een webcam. Deze kan d.m.v. een schuifje boven op
het scherm open gezet worden. De volledige Instructie ligt bij de regiearts en is ook te vinden op
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/beeldbellen/

Leren van incidenten
Voor de zomer meldde een huisartsenpraktijk dat een patiënt in de nacht contact had gehad met de HAP, waarbij
signalen van een acuut oog onopgemerkt zijn gebleven. De casus is uitgebreid onderzocht met alle betrokkenen. Aan
de hand van een prisma analyse, waarbij op systematische wijze alle gebeurtenissen voorafgaand aan het incident op
een rij worden gezet, is een oorzakenboom opgesteld die laat zien welke uiteindelijke basis oorzaken er toe hebben
bijgedragen dat dit incident kon ontstaan. Het levert vrijwel altijd meerdere factoren op. In de bijlage delen we de
casus met de leerpunten.

Onderzoek naar Lyme
De Lymepoli van Amsterdam UMC doet veel onderzoek naar erythema migrans en Lymeziekte met als doel de
preventie, diagnostiek en behandeling te verbeteren.
Zij vragen u hen te helpen door aan patiënten met sterk vermoeden van of bewezen Lymeziekte te vragen of zij hen
vrijblijvend mogen benaderen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Vergoeding beschikbaar. Meer
informatie in de bijlage.

Jaaroverzicht en kwaliteitsjaarverslag 2020
Bijgaande infographic geeft een snel overzicht van onze HAP in 2020.
Het jaarverslag is veel uitgebreider en laat vooral ook zien hoe we t.o.v. voorgaande jaren presteren. Voor
medewerkers die nog relatief nieuw zijn in onze regio is het tevens een handige informatiebron waar de
aandachtspunten van onze HAP liggen en wie daar allemaal aan meewerken.

Nascholing acute geneeskunde oog/KNO & BLS/AED
Woensdag 13 oktober zal er vanaf 17:30 weer een nascholingsavond acute geneeskunde worden georganiseerd door
de HAP voor alle aangesloten huisartsen en vaste waarnemers. Uitnodiging volgt via deze nieuwsbrief, noteer de
datum vast in uw agenda!

Protocollen
Klik hier voor onze protocollensite.

SEZ
Eerstvolgende SEZ nieuwsbrief komt begin september

Ketenpartner nieuws
Gezocht HIDHA
Huisartsenpraktijk de Karmel in Egmond zoekt per 1 jan 22 een HIDHA voor 4 dagen per week, zie bijlage.

Nieuwe werkwijze bij i-psy en PsyQ en tijdelijke aanmeldstop van intakes waarbij een tolk nodig is
Lees meer over de nieuwe werkwijze in bijgaande brief.

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
t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl. Met vriendelijke groet, Trees Seppenwoolde, kwaliteitsfunctionaris
SHMK, Kleermakerstraat 51 BG, 1991 JL Velserbroek; Tel: 06-52607798.

