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Doel: HV-MK leden en waarnemers op de 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 (of retour 

afzender). Met vriendelijke groet, Trees Seppenwoolde, 

kwaliteitsfunctionaris SHMK, Kleermakerstraat 51 BG, 1991 JL 

Velserbroek; Tel: 06-52607798. 

 

 
 

 

 

Inhoud: 

HVMK vergaderdata 2018 • Denk mee over onze kernwaarden voor huisartsenzorg! • Gezocht •  Week van 

de dementie: Bewegen en muziek •  Training regie arts •  Introductie-avond aios • Protocollen •  

Uitnodiging geaccrediteerde nascholing chronische pijn •  Pilot Helder inzage huisarts •  Heliomare 

Heemskerk, expertisecentrum Kind/Jeugd organiseert • Save the date: Heliomare implementatie 

zorgstandaard chronisch pijn 

 

 

HV-MK nieuws… 

 

HVMK vergaderdata 2018 
Ledenvergaderingen  di 25 sep, wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur.  

Bestuursvergaderingen 10 sep,12 nov 

 

Denk mee over onze kernwaarden voor huisartsenzorg! 
Wij huisartsen staan voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. We moeten 

met elkaar definiëren waar we wel en waar we niet van zijn. In verschillende regio’s in het land worden momenteel 

denksessies georganiseerd over de ‘Herijking kernwaarden huisartsenzorg’. In onze regio is deze bijeenkomst op maandag 

17 september gepland. De herijking kernwaarden is een initiatief van 8 huisartsorganisaties, waaronder de LHV en Ineen.  

De avond wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde gespreksleiders. Aan de hand van verschillende thema’s 

brengen we onze kernwaarden en –taken in kaart. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, iedereen is welkom. 

  

Klik hier voor meer informatie en/of om u aan te melden 

Praktisch: 

Datum: 17 september 2018 

Tijd:       18.00 – 21.30 u. (voor een broodje wordt gezorgd) 

Locatie: Hotel Van der Valk Oostzaan 

  

Bij vragen kunt u terecht bij het LHV-regiobureau: 020-3445988 of via hknoordhollandmidden@lhv.nl 

 

Gezocht 
Huisartsenpraktijk Wijk aan Zee zoekt doktersassistentes. Vacature in de bijlage. 

 

Week van de dementie: Bewegen en muziek 
De week van de dementie is dit jaar 17-22 september . Het thema is bewegen en muziek. Bijgaand treft u het  programma 

van die week in uw regio. Hangt u hem ook op in uw wachtkamer? 
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SHMK nieuws… 
 

Training regie arts 
Op woensdag 26 september 2018 organiseert de HAP weer een basis training regie arts. 

Inschrijving staat open voor alle aangesloten huisartsen en waarnemers die regelmatig dienst doen. 

Een ieder die nog niet eerder de regietraining heeft gevolgd wordt aangeraden zich in te schrijven. 

Geaccrediteerde nascholing, op kosten van de HAP. 

 

Datum:             woensdag 26 september 

Tijd:                  17:30 inloop met luxe broodjesbuffet. Programma van18:00-21:30 uur 

Locatie:            O&Ozaal (begane grond personeelsflat, Beeckzanglaan 54 in Beverwijk) 

Trainer              Axel Fremeijer (DOKH) 

 

Inschrijven: bij Agnes via agnes.hap@hotmail.com 

(bij inschrijving graag laten weten of u wel/niet gebruik wilt maken van de maaltijd) 

 

Introductie-avond aios   
Maandag 24 september er weer een introductie-avond dienst doen op de HAP voor de aios, start 17:30. Door Gerard de 

Bruijn, onze nieuwe aios coördinator. 

 

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

 

 

 

 

Ketenpartner nieuws  

 

Uitnodiging geaccrediteerde nascholing chronische pijn 
Medinello IJmond organiseert op 30 oktober 2018 een interessante geaccrediteerde (bij)scholing (kosteloos!) voor onze 

huisartsen/verwijzers in de regio. Het thema is Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak. De scholing wordt 

gegeven door dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper Stichting ITON. 

Meer info en uitnodiging in de bijlagen. 

 
 

Pilot Helder inzage huisarts 
ViVa! zorggroep gaat deelnemen aan een pilot waarbij de huisarts via een app (genaamd Helder) inzage kan krijgen in een 

deel van ons elektronisch clientendossier. Hiervoor zijn ze op zoek naar 10 huisartsen in de regio Beverwijk die daar vanaf 

de 3e week van september aan willen deelnemen.  

In de bijlage is nog wat algemene projectinformatie toegevoegd. Huisartsen die interesse hebben kunnen dat aangeven bij 

C.deRuiter2@vivazorggroep.nl 

 

Heliomare Heemskerk, expertisecentrum Kind/Jeugd organiseert: 
dinsdag 13 november 2018 de ketenpartneravond “Kennis om mee te doen”.  

Om 18.15 uur is de opening en om 20.30 uur sluiten we af met een borrel. 

Vanaf 17.30 uur bent u welkom op onze informatiemarkt en wordt er voor soep & brood gezorgd. 

 

Wij informeren u deze avond over verschillende onderwerpen speciaal gericht op kinderen en jongeren: 

•           Niet-aangeboren hersenletsel 

•           Chronische pijn 

•           Eetteam 

•           DCD 

•           Het Cowboys en Indianen-programma / Cerebrale Parese 

 

Deze avond is interessant voor o.a. revalidatieartsen, kinderartsen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, 

fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, samenwerkingsverbanden en andere zorgpartners. 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda.  

Begin oktober krijgt u van ons een definitieve uitnodiging met de mogelijkheid om u in te schrijven voor de verschillende 

workshops. 

Locatie: Heliomare Heemskerk/expertisecentrum Kind/Jeugd, De Velst, 1963 KL Heemskerk. 

Deelname: kosteloos 

Wilt u alvast meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: Francisca Meuzelaar – Kiezebrink, revalidatiearts T 088 

920 8000. 

  

Save the date: Heliomare implementatie zorgstandaard chronisch pijn 
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Heliomare organiseert vrijdag 23 november 2018 van 13.00 – 17.00 uur het symposium ‘Implementatie van de 

zorgstandaard chronische pijn’. 

Deze middag is interessant voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, oefentherapeuten, 

huisartsen, revalidatieartsen, anesthesiologen, pijnartsen, psychiaters en psychologen. 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda.Nadere informatie over het programma en aanmelding volgt. 

 


