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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 vergadering • Bericht RKZ •Protocollen •   Opening sportpoli bij Interfysio Beverwijk 

 

 

HV-MK nieuws… 

 

HVMK vergadering 
Ledenvergaderingen   wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur.  

Bestuursvergaderingen 12 nov 

 

 

 

SHMK nieuws… 

 

Bericht RKZ  
Van 30 oktober (17:00 uur) t/m 4 november zijn de operatiekamers op de zesde verdieping van het Rode Kruis 

Ziekenhuis | Brandwondencentrum Beverwijk (RKZ) gesloten in verband met de vervanging van de 

luchtbehandelingskasten.  

 

Op operatiekamers 7 en 8 worden gedurende deze periode electieve laagrisico ingrepen gepland. In het weekend van 3 en 

4 november worden de spoedingrepen beperkt. Wij verzoeken u bij eventuele verwijzingen met deze werkzaamheden 

rekening te houden. De ambulancediensten en omringende ziekenhuizen zijn over de werkzaamheden en gevolgen voor 

het aanrijden geïnformeerd. 

 

In de periode voorafgaand aan de werkzaamheden is het RKZ terughoudend met het opnemen van patiënten via de SEH 

als de verwachting is dat één van de onderstaande ingrepen mogelijk is in een later stadium. Onderstaande 

opnamerestricties gelden tijdens de werkzaamheden: 

 

• Geen prothesiologie; e.g. THP, KHP, TKP, collum care 

• Geen traumatologie met osteosynthetisch materiaal 

• Geen ASA IV/V patiënten  

• Geen opgelijnde patiënten (met verwachting CVL) 

• Geen patiënten met verwacht groot bloedverlies 

• Geen operaties van patiënten met een bekend moeilijke luchtweg  

• Geen primaire sectio’s 

In verband met zeer beperkte isolatiecapaciteit in deze periode geldt: 

 

• Vanaf 22 oktober geen repatriëringen  

Ambulancediensten, verloskundigen en omringende ziekenhuizen zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Wij gaan 

ervan uit dat we vanaf maandag 5 november om 10:00 uur weer beschikken  over alle operatiekamers. 

 
 

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

mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl
http://www.rkz.nl/huisartsenpost


 
 

 
 

 

 

 

 

Ketenpartner nieuws  

 

Opening sportpoli bij Interfysio Beverwijk 
Op 1 augustus jl. hebben Annatommie mc en InterFysio de handen ineen geslagen. Annatommie mc verzorgt vanaf deze 

dag een sportspreekuur op de locatie van InterFysio in Beverwijk. Sporters met blessures uit regio Kennemerland kunnen 

op deze manier binnen één week voorzien worden van een diagnose en doeltreffende behandeling, inclusief eventueel 

benodigde röntgen foto’s of MRI scans. De röntgen foto’s en MRI scans worden op de locatie in Amstelveen gemaakt, alle 

overige afspraken kunnen in Beverwijk plaatsvinden. 

In bijgaande brief leest u hoe het spreekuur is ingericht en hoe u Annatommie mc makkelijk kan vinden binnen 

Zorgdomein. 

 

 


