nieuwsbrief 16 september 2022

Wist je dat?
Wij een nieuwe directeur hebben? In deze nieuwsbrief stelt Maaike Scheffer
zich aan je voor!
Wij sinds vorig jaar samenwerken met Ziekenhuis Amstelland? Zij bieden
momenteel de teleconsulten Gynaecologie, KNO en Interne Geneeskunde
aan. En oriënteren nu op een aanbod voor fysieke consultatie bij de specialist
startend met KNO.
Je sinds kort in locatie BovenIJ ook een teleconsult Dermatologie, MDL en
Gynaecologie kunt aanvragen?
Wij momenteel de mogelijkheid onderzoeken voor een videoconsult tussen
een specialist, huisarts en patiënt via Huisartspluspunt?
Amsterdam UMC eind augustus is gestart met teleconsulten
Pijngeneeskunde?

Even voorstellen: nieuwe directeur Huisarts+punt Maaike Scheffer
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In de eerste weken dat ik werkzaam ben bij Huisarts+punt heb ik al heel wat mensen uit de eerste en
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tweede lijn ontmoet om kennis te maken. Ik kom allemaal bevlogen partners tegen die H+P een warm hart
toedragen. Wat een prachtige basis om met elkaar dit initiatief verder te ontwikkelen, implementeren en
positioneren. De komende tijd zal ik nog bij velen van jullie aankloppen om kennis te maken, maar
schroom ook niet om mij te contacten!
Samenwerken is voor mij een randvoorwaarde om kwalitatief goede en toegankelijke zorg te organiseren.
In eerdere functies werkte ik dan ook aan betere samenwerking binnen zorgnetwerken. Mijn laatste
functie was programmaleider Juiste zorg op de Juiste plek bij Transmuralis in Leiden.
Ik kom oorspronkelijk uit Schagen, maar woon inmiddels al weer een poos in Alphen aan den Rijn met
mijn man en onze zoons van 13 en 11 jaar. In mijn vrije tijd ben ik te vinden op het tennis- en voetbalveld
en ik ren graag een rondje!

Heb je vragen over het aanbod of de werkwijze van H+P? Neem gerust contact met me op!
Ik ben bereikbaar op directie@huisartspluspunt.nl.

NIEUW! TELECONSULTEN GGZ ARKIN VIA ZORGDOMEIN
Sinds juli biedt Arkin via Huisarts+punt huisartsen het teleconsult GGZ aan in
ZorgDomein. Dit is een aanvulling op het telefonische en fysieke intercollegiaal
consult. Vanaf de start in juli hebben we ongeveer 30 teleconsulten behandeld en de
betrokken huisartsen reageren enthousiast. Het is prettig zelf te kunnen bepalen
wanneer een advies wordt gevraagd en het antwoord te lezen is wanneer dat schikt.
Het teleconsult wordt door de huisarts of POH-GGZ aangevraagd in ZorgDomein, waarbij je
deze optie nu het snelst kan vinden via Huisartspluspunt. Het werkt hetzelfde als je gewend
bent bij teleconsult van somatisch specialisten: je kan makkelijk informatie uit het dossier
meesturen en stelt daarbij een vraag aan de specialist. Je kan in ZorgDomein terugvinden
welke vragen we wel/niet kunnen beantwoorden. Wij hebben bij Arkin nu een team van 2
volwassenpsychiaters, 1 ouderenpsychiater, 1 kind- en jeugdpsychiater en 2
verslavingsartsen die, afhankelijk van de specifieke vraag, de teleconsulten beantwoorden.
Je ontvangt een antwoord binnen 3 werkdagen.
Het teleconsult is een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden tot psychiatrische
consultatie: een telefonisch overleg met een psychiater van de Centrale Aanmelding van
Arkin en het Eenmalig Psychiatrisch Consult.

HUISARTS+PUNT OP LINKEDIN

Vanaf nu kun je de actuele ontwikkelingen van
Huisarts+punt volgen op LinkedIn. We houden je
daar steeds op de hoogte houden van nieuw
gestarte consultaties of andere informatie die van
belang is. Houd de pagina dus in de gaten!
https://us7.campaign-archive.com/?u=852c0bb26fe23f4dcbf5ad575&id=25a830b39f
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VERWIJZEN VIA ZORGDOMEIN - ZO DOE JE DAT

1. Open ZorgDomein op je computer of mobiele apparaat.
2. Selecteer het specialisme en de zorgvraag. Het complete aanbod vind je in het
adresboek in de blauwe balk bovenin Zorgdomein
3. Zoek op 'huisartspluspunt'
4. Selecteer het zorgproduct onder 'huisartspluspunt'

TIP: in het Adresboek in ZorgDomein vind je ook het complete aanbod aan producten binnen
huisarts+punt.

Afspraken. Als je een patiënt naar
Huisarts+punt verwijst, nemen wij
binnen 3 werkdagen contact op om
een afspraak te plannen. Het heeft
geen zin om de patiënt zelf te laten
bellen.

Informatie. Wil je meer weten? Kijk
dan op onze website voor meer
informatie. We beantwoorden je
vragen ook graag persoonlijk. Je
kunt ons bereiken via ons emailadres: info@huisartspluspunt.nl.

Copyright © 2022 Huisarts+punt. Alle rechten voorbehouden.
Wil je wijzigen hoe/ of je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kunt jouw voorkeuren wijzigen or jezelf afmelden voor de nieuwsbrief.
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