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Doel: de leden informeren over de laatste ontwikkelingen. 

Verspreiding: per mail. Frequentie: afhankelijk van onderwerpen. 

Suggesties en commentaar zijn welkom: trees.seppenwoolde@hv-

mk.nl (of retour afzender). Met vriendelijke groet, Trees 

Seppenwoolde, kwaliteitsfunctionaris SHMK, Kleermakerstraat 51 

BG, 1991 JL Velserbroek; Tel: 06-52607798. 
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HV-MK nieuws… 

 

HVMK vergaderdata 2018 
Let op: de ledenvergaderingen zijn niet meer standaard op de dinsdag 

Ledenvergaderingen Di 6 feb, wo 4 apr, do 14 jun, di 25 sep, wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur. Staan ze al in de agenda? Dit 

jaar zullen er regelmatig thema avonden gekoppeld worden aan de ALV. 

Bestuursvergaderingen 19 mrt, 14 mei,9 juli,10 sep,12 nov 

 

6 feb: Korte Thema avond Kwetsbare ouderen 
Op de HVMK ledenvergadering van  6 februari starten we van 19.30-20.15  met een presentatie van de Commissie 

Ouderenzorg van de HVMK: 

Specialist ouderengeneeskunde komt te hulp en financiering ouderenzorg begrijpelijk. 

Steeds meer zorg voor kwetsbare ouderen komt op het bordje van ons als huisartsen. De specialisten 

ouderengeneeskunde van de ViVa! Zorggroep staan ons graag bij in deze taak. Hoe kan hun kennis en kunde onze zorg 

voor deze ouderen ondersteunen en hoe kan dat ons ontlasten? Mary Borgmann,  kaderarts specialist 

ouderengeneeskunde in de eerste lijn komt ons  graag daarover bijpraten. 

Wlz, Wmo, zorgverzekeringswet en financiering ouderenzorg, hoe zit dat ook al weer? Sandra Lantinga, beleidsadviseur 

ViVa! Zorggroep,  zal ons op de hoogte brengen over de financiering van de ouderenzorg. Welke mogelijkheden zijn er voor 

de huisarts? En wat moeten we absoluut weten? 

 

RKZ vragen 
Renate Beunder en Gera Strijker hebben namens het HVMK bestuur regelmatig overleg met het RKZ, zowel met de Raad 

van Bestuur als het Medisch Specialist Bedrijf. Mocht u punten hebben die u daar graag besproken ziet, dan graag mailen 

naar rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl of  gera.tan4@gmail.com 

 

Vacature HAP bestuur 
Oene Verkruisen heeft aangegeven te willen stoppen als HAP bestuurder. Derhalve is de HVMK op zoek naar een nieuwe 

HVMK afgevaardigde naar de SHMK. HV-MK leden die geinteresseerd zijn of meer informatie willen, kunnen contact 

opnemen met t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl; 06-52607798. 

 

Nieuws van Heliomare revalidatie 
Het team chronische pijn van Heliomare richt zich op het behandelen van patiënten met een (zeer) complex patiëntprofiel, 

het zogenaamde WPN-niveau 4 waarbij medische en/ of psychologische comorbiditeit een belangrijke rol speelt bij het 

blijven voortbestaan van de pijn. 

We hebben in de afgelopen jaren  te maken gehad met een (te) lange wachtlijst voor patiënten die in aanmerking komen 

voor behandeling van hun chronische pijnklachten. Gelukkig zijn we in staat geweest om deze wachtlijst te reduceren tot 

een acceptabel niveau, waardoor het mogelijk is patiënten binnen 2 weken na aanmelding een consult bij de 
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revalidatiearts te bieden. 

Bij Heliomare arbeid vindt behandeling van chronische pijn plaats voor patiënten met een matig complexiteitsprofiel en 

(dreigende) uitval bij betaald werk. Hier zijn de wachttijden 2 tot 3 weken. 

Op de revalidatie polikliniek in het RKZ , mede gericht op de behandeling van chronische pijn van patiënten met een matig 

complexiteitsprofiel (maar niet alleen bij betaald werk), bedraagt de wachttijd tot 4 weken. 

 

 

 

SHMK nieuws… 

 

Kennisgeving wijziging telefoonnummers Meldkamer Ambulancezorg KENNEMERLAND 
Per 2 januari 2018 wijzigen de volgende nummers van de Meldkamer Ambulancezorg Kennemerland. 

MKA Algemeen het huidige nummer  023-5319 277 wordt 088-06 13963 

MKA SPOED het huidige nummer 023- 5319 191 wordt 088-06 13962 

 

HAP avond: OVERDRACHT 
Op 15 maart a.s. organiseert de SHMK weer haar jaarlijkse HAP avond voor al het personeel. Daarbij combineren we een  

uitgebreid diner  met een nascholing, die dit jaar in het teken staat van overdracht. Dat wil je niet missen!. 

 
 

Verkoop nachtdiensten 
Er blijkt soms onduidelijkheid over de verkoop van diensten. Voor wie eerder bij Agnes aangegeven heeft zijn/haar 

nachtdienst  te willen verkopen, geldt dat deze, volgens afspraak HVMK, collectief zijn aangeboden aan de WHAM.   Waar 

voorheen de nachten altijd wel verkocht werden, zien we nu dat de WHAM niet altijd kan voldoen aan de vraag. 

De invulling van de nachtdienst blijft je eigen verantwoordelijkheid, dus zal je zelf in de gaten  moeten houden of de dienst 

daadwerkelijk verkocht is! Het staat je vrij om dezelfde dienst  via andere wegen te verkopen, mits de waarnemer voldoet 

aan de kwaliteitseisen die wij als HAP gesteld hebben. 

Verkoop je inderdaad aan een ander partij, dan dien je wel zelf de dienst terug te trekken bij de WHAM en de wijziging door 

te voeren in  Intershift. 

 

Van de spoedpostzorgcommissie 
Alle actieve artsen kunnen vanaf heden visites inschieten in de tomtom. Handig voor als u regie arts bent. Dan kan u 

visites inschieten en de volgorde wijzigen 

 

Protocollen 
Gewijzigd: nieuwe versie (3.1)  formulier evaluatie einde dienst, zie bijlage. 

Alle protocollen kunt u vinden op www.rkz.nl/huisartsenpost 

 

 

 
Schroom niet om gebruik te maken van dit medium 

http://www.rkz.nl/huisartsenpost


 

 
 

om elkaar van belangrijke ontwikkelingen in onze regio op de hoogte te stellen. 
 

 


