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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. 
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HV-MK nieuws… 

 

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

Bestuursvergaderingen 12 nov 

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de HV-MK zal het tarief voorstel voor verkoop van de nachtdiensten door 

Sandra Daniël van SMAN worden toegelicht. 

Datum  : dinsdag 25 september 2018 

Tijd        : 19.30 uur 

Plaats   : Prof de Grootzaal I van het RKZ. 

 

Naamswijziging 
Van huisarts Gera Strijker van praktijk Bruinsma en Strijker het verzoek om met ingang van heden alle correspondentie te 

richten aan: 

Mevrouw G.J. (Gera)  Strijker 

Huisartsenpraktijk Bruinsma en Strijker 

Koude Horn 1 

1941 KA  Beverwijk 

Strijker.gera@gmail.com 

Telefoonnummers zijn ongewijzigd. 

 

Rode Kruis Ziekenhuis en Zorgdomein 
Stel uw vragen en/of opmerkingen over Zorgdomein via huisartsen@rkz.nl 

 

Stageplek gezocht 
Mijn naam is Nishittha Selvanayagam. Ik doe een opleiding doktersassistente 3e jaars in Regiocollege Zaandam. 

Ik zoek een stage plek voor 19 november tot april 3 dagen per week : maandag, dinsdag en woensdag.  

Als u contact met mij wilt op nemen voor een stageplek, mijn nummer is : 0615112299, mail nishittha@live.nl 
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SHMK nieuws… 
 

Intershift/Rooster  
U heeft  nog tot 1 oktober 2018 om uw wensen voor het rooster van 2019 in te voeren en de vragen te beantwoorden.  

1. Verhindering per week (zelf opgeven in Intershift) 

2. Verhindering per maand (zelf opgeven in Intershift) 

3. Vakantie (zelf opgeven in Intershift) 

4. Huidige praktijk grootte (patiënten aantal en bij duo praktijken graag aangeven op naam van welke HA dit gezet 

moet worden):  

5. Nachtdiensten verkopen?  

6. Voorkeur te werken feestdagen.  

Mocht u hulp nodig hebben mail: a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl of per telefoon 06-20625431 

 

Daarnaast de vraag om ruilingen en /of waarnemingen in het rooster in te voeren. Denk daarbij ook aan het accepteren 

van de geruilde of waargenomen dienst. Dit is belangrijk voor de herregistratie. 

 

HAP open tijdens KC 
Tijdens de Kennemer Convergentie neemt de HAP vanaf 8.00 uur waar. Denkt u er bij het inspreken van uw bandje aan 

dat alleen voor spoed verwezen wordt naar de HAP? 

 

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

 

 

 

 

Ketenpartner nieuws  

 

Webinar antibioticaresistentie en de eerste lijn 
De  Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland attenderen u bij dezen op de mogelijkheid om op donderdag 27 

september van 19.30 - 20.30  deel te nemen aan de webinar `Antibioticaresistentie en de eerste lijn`.   Zie de bijlage. 

 

Uitnodiging geaccrediteerde nascholing kindergeneeskunde 
Op 18 oktober 2018 organiseert de vakgroep kindergeneeskunde van het Rode Kruis Ziekenhuis een nascholingsavond 

voor huisartsen en jeugdartsen, met kindergeneeskundige onderwerpen waarmee u  frequent geconfronteerd wordt in uw 

praktijk. De avond zal grotendeels interactief verlopen en is zeer praktijkgericht. Deze avond zal plaatsvinden in het 

restaurant van het RKZ. 

 

Het programma: 

17.30 uur Ontvangst en inschrijving 

              Soep en broodjes 

18.00 uur Opening  

                Dysmorfieën  

                Beoordeling acuut zieke kind 

                Niet aangeboren hersenletsel, en dan…. 

21.00 uur             Afsluiting en borrel 

 

Accreditatie (3 punten): wordt aangevraagd  

Waar: het Restaurant van het Rode Kruis Ziekenhuis 

Inschrijving: per mail naar jschelvis@rkz.nl  onder vermelding van naam en BIG-nummer. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze nascholing 
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