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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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duurzame Zorg •   Standaardbrief om leveranciers te wijzen op afgeschafte formulieren •   Monique Rozie 
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Protocollen 

 

 

HV-MK nieuws… 

 

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

Ledenvergaderingen 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 

 

Portefeuilleverdeling HV-MK 
Het nieuwe HVMK beleidsplan 2018-2022  is 6 feb jl vastgesteld op de ALV. De bestuurssamenstelling  en 

portefeuilleverdeling is als volgt: 

- Roland Mandjes: penningmeester 

- Mariette Willems:  kring en ICT (groot netwerk) en ouderenzorg 

- Chris Noordzij:  ICT, gezonde wijkaanpak, GGZ 

- Gera Strijker: secretaris, Alliantie, regiotafel, communicatie RKZ, DB  en HAP 

- Renate Beunder: voorzitter, als paraplu boven alles; jeugdzorg; DB. 

 

• In onderstaand overzicht ziet u wie uw aanspreekpunt is voor de speerpunten uit het beleidsplan. 

 

Zorginhoudelijke speerpunten HVMK 2018-2022  

1 Ouderenzorg: Samenwerken rondom kwetsbare ouderen/patiënten op maat van 

de praktijken ondersteunen; incl invoering digitale tool; relatie Vital Health; korte 

termijn urgenties aanpakken 

Mariette en Chris 

2 HA-zorg en jeugdzorg & gemeenten: goede regelingen op maat van praktijken en 

gemeenten; duidelijkheid over inzet en bekostiging over en weer. 

Renate 

3 ELV-overleg: Samenwerking (stroomdiagram) volgens afspraken verder invoeren 

Is nu 3 partijen overleg: HA, HAP en Viva. Komt misschien ook GGZ bij. 

Mariette 

4 Kader maken voor verdere ontwikkeling van ‘Meekijkconsulten’ in de regio; 

ondersteuning van invoering voor praktijken die dat willen  

Renate 

5 HAP: Spoedpost Light verder invoeren Gera 

6 GGZ-zorg: verbetering bij acute zorg, ook irt HAP; en bij reguliere zorg; 

Verbetering irt HAP wordt bij ELV overleg meegenomen door Mariette.  Reguliere 

GGZ zorg valt onder Chris 

Chris 

7 Vervolg van versterking van zorg voor kwetsbare ouderen; b.v. i.r.t. sociaal 

domein gemeenten; mogelijk ook palliatieve zorg e.a.  

Mariette (via 

Tanja) 



8 Alliantie: Keten/programmazorg: instandhouding ketens waar gewenst; 

overgang naar meer persoonsgerichte zorg voor chronisch zieken mee 

verkennen; evt nieuwe relevante zorgprogramma’s met partners opzetten 

(obesitas, pijn) 

Gera 

9 Doorlichting informatieafstemming en veiligheid medicatiebeleid; verbeteracties 

op gang brengen (Convenant/ werkgroep??)  

Actie: met Simone Breemer praten hoe dit in andere regio’s is opgepakt. 

Chris 

10 Zinnige en relevante preventie versterken in nauwe samenwerking met 

gemeenten en GGD’s; o.m. via ‘Gezonde Wijk’, Jeugdobesitas; Positieve 

gezondheid e.a.  

Chris en Gera 

 

Randvoorwaardelijke speerpunten 2018 -2022 

1 Toekomst O&I voor MKL actief verkennen en sturen, i.a.m. partners; ook andere 

extra geldbronnen optimaal aanboren voor de regio 

Renate 

2 Regionaal zorgen voor echte vermindering van de administratieve rompslomp. In 

lijn met ‘Het roer moet om’. 

Renate 

3 Faciliteren Huisartsenpraktijken in hun praktijkvoering: projecten, WHAM, 

personele inzet, zorgverzekeraar, huisvesting, verlichting HAP-diensten 

Renate 

4 WDH/kennisontwikkeling in stand houden; ontwikkeling kaderartsen blijven 

bevorderen; themabijeenkomsten 

Renate 

5 ICT en E-health ; overzicht bieden en actieve support bij verdere ontwikkeling Chris en 

Mariette 

6 Regulier overleg met ZK en regionale hoofdpartijen vervolgen en waar nodig 

versterken; meer toekomstgericht en op langere termijn overeenkomsten 

Renate en Gera 

 
 

Alliantie IJmond 3.0 Samen bouwen aan duurzame Zorg 
De Alliantie is een initiatief van samenwerkingspartners in Midden-Kennemerland: GGD, Heliomare, Huisartsenvereniging 

MK, Rode kruis ziekenhuis en Viva Zorggroep. 

Bijgaand treft u  het plan van aanpak van de Alliantie. Binnenkort starten we met de tweede fase waarin de projecten 

verder uitgewerkt gaan worden. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Gera Strijker,  gera.tan4@gmail.com 

 

Standaardbrief om leveranciers te wijzen op afgeschafte formulieren 
Onder de noemer Het Roer Gaat Om hebben het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en huisartsen afspraken 

gemaakt. Een groot aantal formulieren en de verplichting tot talloze vermeldingen, herhaaldelijke machtigingen en 

aanvragen zijn daarmee vervallen. In de dagelijkse praktijk merken huisartsen echter nog regelmatig dat deze afspraken 

niet worden nageleefd door leveranciers. Het gaat hierbij vooral om leveranciers van hulp- en verbandmaterialen, 

incontinentiematerialen en medicijnen. 

Huisartsen kunnen de standaardbrief gebruiken om de leveranciers erop te wijzen dat zij zich niet aan de afspraken 

houden en hen verzoeken hun werkwijze aan te passen. Voor hun patiënten kunnen zij de brief met toelichting gebruiken. 

 

 

 

SHMK nieuws… 

 

Monique Rozie checkt de kindcheck 
Graag wil ik mij even voorstellen en vertellen wat ik doe. 

Mijn naam is Monique Rozie, ik ben Triagist  en samen met Ybo Schutte aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en 

huislijk geweld op de Spoedpost. Ik werk sinds 1 Oktober in Beverwijk en was hiervoor 3 jaar werkzaam als triagist in het 

Spaarne Gasthuis in Haarlem.  

Vanaf heden ben ik nu ook in Beverwijk bezig om nog beter te kijken of er een kindcheck gedaan is bij een consult of een 

call onder bepaalde ICPC-codes. 

Wanneer er onder een bepaalde ICPC-code een cassus uit komt waar geen kindcheck is gedaan, krijgt de eigen huisarts 

hier bericht van dmv een brief met de cassus toegevoegd. 

Graag ontvang ik nav deze brief een terugkoppeling ovv patienten ID en ICPC-code op mijn mail mrozie@rkz.nl.  Graag 

hoop ik op uw medewerking en zie ik heel graag de reacties tegemoet. 

Daarnaast wordt alles gedocumenteerd in Callmanager wanneer er een brief gestuurd wordt en wanneer er een 

terugkoppeling komt. 

 

Leren van incidenten 

In de bijlagen treft u een casus uit recent calamiteitenonderzoek. We willen de leerpunten graag met u delen. 

 

HAP avond overdracht 
De voorbereidingen voor de jaarlijkse HAP  avond op 15 maart a.s. zijn in volle gang. Wat kan u verwachten? 

Na een heerlijk diner, waarbij u in ontspannen sfeer kan bijpraten met uw collega’s, gaan we het hebben over overdracht. 
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Wanneer kan je spreken van een goede overdracht? Welke elementen zijn daarbij onmisbaar? En wat is uw eigen rol 

daarin? Hoe gebruik je de SBAR? 

Aan de hand van 2 interactieve workshops leert u de SBAR methode effectief toe te passen van en wordt u zich bewust 

van uw eigen opvattingen ten aanzien van de overdracht.  Na afloop weet u hoe het beter kan! 

Nog niet ingeschreven? Doe dit dan voor 1 maart bij agnes.hap@hotmail.com, zie ook de uitnodiging in de bijlage. 

 

Callmanager versie 4.1.14 
Onlangs is de nieuwe versie van Callmanager geïnstalleerd op de HAP.. Met daarin o.a. belangrijke wijzigingen in externe 

dossiers. Lees daarom de bijgaande release notes. 

 

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

 

 

 
Schroom niet om gebruik te maken van dit medium 

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