Notulen huisartsenoverleg AVL
15 januari 2015

Aanwezig huisartsen:

Aanwezig AVL:

Bart Meijman
Marike de Meij
Martine Samson
Annelijn Westerman
Rinel van Beest

Wanda de Kanter (WdK)- Longarts (deel van de bijeenkomst)
Monique Bloemers (MB) - Radiotherapeut
Hans Schoo (HS) – Directeur Strategie
Annemarie Kapteijns (AK)- Adviseur Marketing & Relatiebeheer
Freek Groenman (FG)-Gynaecoloog
Inge Huisman-secretaresse (notulen)

Notulen
Op 15 januari 2015 vond de derde bijeenkomst plaats van het structurele overleg tussen huisartsen
en specialisten van het AVL. De volgende punten zijn komen aan bod:
Notulen dd. 16 oktober 2014
De notulen worden goedgekeurd.
Actiepunt: Digitale nieuwsbrief
*
Deze nieuwsbrief gaat er komen (HS). Het format wordt opgesteld en de nieuwsbrief zal 4 keer
per jaar worden verstuurd. De planning is om de 1e nieuwsbrief in maart 2015 te lanceren.
AK vraagt de huisartsen om dit binnen de kring van huisartsen door te geven. De huisartsen
kunnen na het eerste nummer zelf een abonnement nemen op de nieuwsbrief via de website,
zodat alleen de huisartsen die graag informatie ontvangen de nieuwsbrief krijgen en alle emailadressen juist zijn.
Actiepunt: Inrichten e-mailadres en telefoonnummer t.b.v. bereikbaarheid
*
In de nieuwsbrief zal de bereikbaarheid vermeld worden: er komt 1 centraal nummer voor
patiënten en verwijzers. Zodra een huisarts bij de centrale meldt dat hij/zij huisarts is, wordt hij/zij
gelijk doorverbonden (warm doorverbonden) naar de desbetreffende specialist of het secretariaat.
*
Voor algemene vragen/ opmerkingen komt op de website een contactformulier, deze kunnen de
huisartsen ook gebruiken voor algemene vragen en/of opmerkingen. Dit zal in principe in de
tweede helft van 2015 worden gerealiseerd.
*
Bij de terugkoppelbrieven naar de specialisten en huisartsen komen onder aan de brief de
contactgegevens van het betreffende secretariaat waardoor de huisarts met specifieke vragen
over de patiënt direct contact kan opnemen.
Actiepunt: Update edifactbericht aan huisarts na opname patiënt
*
De opname berichten (van de klinische patiënten) zullen via edifact worden verzonden. Het blijkt
zo te zijn dat landelijk 94% van de huisartsen gebruik maakt van edifact (en 6% dus niet). Martine
Samson pleit voor een overgangsperiode van bijvoorbeeld 6-12 maanden waarbij de huisartsen
die geen edifact hebben nog een brief ontvangen (check – kunnen we uitzoeken welke huisartsen
dit zijn). Marike de Meij geeft aan dat zij nog veel terugkoppeling ontvangt op papier, dit gevoel
bestaat ook bij de specialisten. HS zal een en ander uitzoeken.
Actiepunt: Bereikbaarheid huisartsen
*
Bart Meijman geeft aan dat veel huisartsen waarschijnlijk nog geen actie hebben ondernomen om
na te gaan of ze goed vermeld staan in Zorgdomein – dit betreft het telefoonnummer en emailadres dat in Zorgdomein staat. Het is belangrijk om dit weer onder de aandacht te brengen.
*
Martine Samson geeft aan dat een en ander in het geneeskundig adresboek zal moeten worden
opgenomen. Hierbij zouden dan de intercollegiale telefoonnummers kunnen worden aangegeven.
Dit wordt elke 3 maanden automatisch vernieuwd binnen het AVL, in het patiëntendossier wordt
dan ook automatisch het juiste nummer vermeld.

Actiepunt: Contact symposiumcommissie huisartsen voor plannen symposium
*
Een aantal huisartsen hebben aangegeven mee te willen denken over een symposium. Vanuit het
AVL is hier nog geen actie op ondernomen. De commissie zal binnenkort een keer bij elkaar zou
moeten komen om een en ander uit te werken (actie HS en WdK). Als belangrijke onderwerpen
voor het symposium worden aangegeven: high tech/ nieuwe ontwikkelingen, doorbehandelen van
patiënten (filosofisch onderwerp), stoppen met roken, kanker domme pech (Floor van Leeuwen),
etc. De planning wordt om dit in oktober/november 2015 te laten plaatsvinden (middag of vanaf
17.00 uur). De commissie zal ook moeten nadenken over een begeleider van het symposium.
Namen als Astrid Joosten en Inge Diepman worden gesuggereerd.
De procedure voor de accreditatiepunten zal ook moeten worden gestart.
Actiepunt: Betrekken huisarts bij Supportive Care Team
*
De huisartsen die aan hebben gegeven mee te willen denken over de rol van de huisarts binnen
het Supportive Care Team zijn afgelopen week benaderd voor een eerste afspraak door Tjomme
de Graas.
Actiepunt: Interne visie bespreken over terugkoppeling huisarts bij cruciale momenten
*
Dit zal door WdK worden opgepakt. Afgesproken is dat 1 x per 6 weken het contact met de
huisartsen onder de aandacht wordt gebracht bij de staflunch door of het BMS of de bestuurder
Emile Voest. Actie WdK.
Symposium Dappere Dokters
*
Op 22 april 2015 vindt het symposium plaats “Dappere dokters-optimale zorg”. Dit symposium is
georganiseerd door de KNMG en de huisartsenkring. De items die aan de orde komen zijn:
defensieve geneeskunde, financiering, protocollering van de zorg. Minister Schippers zal
aanwezig zijn en bestuur van VGZ en Achmea. Tevens zal de Inspecteur van IGZ aanwezig zijn.
Specialisten kunnen nog steeds worden genomineerd (namen als Jacqueline Stouthard, Gabe
Sonke worden gesuggereerd). Aanmeldingen via Bart Meijman, als ook de nominaties. Bart
Meijman zal het programma mailen aan HS. WdK zal gevraagd worden dit nogmaals onder de
aandacht te brengen van de specialisten. Mail hiervoor is in voorbereiding.
Opvolging Hans Schoo
*
Na 13 jaar neemt Hans Schoo met ingang van 1 maart 2015 afscheid van het Antoni van
Leeuwenhoek. Hij zal zijn carrière voortzetten als Hoofdinspecteur Curatieve Zorg,
Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voor het
huisartsen overleg zal een opvolger worden gezocht. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit
gecommuniceerd.

Samenvatting actiepunten:
Korte termijn:
AVL:
 Digitale nieuwsbrief lancering maart 2015 (AK met hoofd Communicatie&PR)
 Inrichten e-mailadres en telefoonnummer waar huisartsen en specialisten terecht kunnen met
opmerkingen ten aanzien van de bereikbaarheid en andere verbeterpunten (HS)
 Uitzoeken papieren brieven versus edifactbericht aan de huisarts na opname en inrichten
overgangsfase naar volledige terugkoppeling via Edifact (HS)
 Contact huisartsen ten aanzien van het te plannen symposium (WdK)
 De huisartsen zijn benaderd door het Supportive Care Team en zullen verder gezamenlijk de visie
uitwerken
 Symposium Dappere Dokters 22 april 2015 onder de aandacht brengen (WdK/HS)
 Interne visie bespreken over terugkoppeling huisarts bij cruciale momenten (is al een keer
besproken op de staflunch, blijven herhalen, actie WdK)
Huisartsen:
 De eigen gegevens checken bij Zorgdomein en aanpassen waar nodig.

Vervolgafspraak:
De volgende afspraak staat gepland op donderdag 23 april van 17.00 – 18.30 uur in het AVL
(vergaderzaal 1).
Notulen opgesteld AVL (IH)

