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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   wo 21 nov. Starttijd 19:30 uur.  

Bestuursvergaderingen 12 nov 

 

Uitnodiging CNA netwerk 
Bijgevoegd een uitnodiging en een aanmeldformulier voor een interessante geaccrediteerde nascholing over de 

problematiek bij gevorderde multiple sclerose op 17 januari van 16.00-18.30 in het restaurant van het RKZ. Wij hopen op 

een grote opkomst.  

  

 

SHMK nieuws… 

 

Noodknop 
Alle telefoons op de HAP beschikken over een noodknop. Weet u hoe die werkt? Zo niet, laat het aan het beging van uw 

eerstvolgende dienst uitleggen door de triagisten. 

 

Mailadressen Agnes en Trees 
Willen jullie vanaf heden gebruik maken van de volgende mailadressen: 

Agnes Zuurendonk: a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl 

Trees Seppenwoolde: t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl 

 

Protocollen 
Gewijzigd: crisisdienst: toegevoegd: noodnummer voor jongeren onder de 18 jaar uit Castricum en Uitgeest.  

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

N.B. Op de HAP is op de bureaubladen van de HAP artsen een icoontje geplaatst, waarmee men direct naar deze locatie 

gaat. 
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Ketenpartner nieuws  

 

Uitnodiging symposium Betere zorg voor mensen met chronische pijn in de regio 
Heliomare organiseert samen met het Pijnnetwerk Noord-Holland/Midden-Kennemerland op vrijdag 23 november 2018 

het symposium Implementatie van de zorgstandaard chronische pijn – ‘Betere zorg voor mensen met chronische pijn in de 

regio’. 

Om 13.00 uur is de opening en om 17.00 uur sluiten we af met een netwerkborrel. 

Wij informeren u deze middag over de noodzaak en het belang van de implementatie van de zorgstandaard.  

Het doel van deze standaard is om de zorg voor mensen met (dreigende) chronische pijn te verbeteren.  

  

Deze middag is interessant voor o.a. revalidatieartsen, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk 

werkenden, psychologen, oefentherapeuten, anesthesiologen, specialisten op het gebied van chronische pijn en andere 

zorgpartners. Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgaande uitnodiging. 

Aanmelden kan tot 19 november via de website van Heliomare: www.heliomare.nl/pijnsymposium  

Met vriendelijke groet, 

Ronald Kan, fysiotherapeut en Jos Dekker, revalidatiearts Heliomare 

 

Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland 
Uw deelname aan dit zorgnetwerk is van belang om antibioticaresistentie terug te dringen. Via deze link komt u bij de 6e 

nieuwsbrief van het netwerk https://mailchi.mp/24e1782c7e0b/nieuwsbrief-1422273?e=48cea94016 

 

Help de dokter met een goed gesprek 

Samen Beslissen in de zorg krijgt een nieuwe impuls met de campagne ‘Help de dokter met een goed gesprek'. Hiermee 

nodigen huisartsen en POH’s hun patiënten uit tot samen beslissen in de spreekkamer. Behandelingen slaan beter aan en 

patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. De campagne 

nodigt patiënten uit van zich te laten horen in de spreekkamer en maakt duidelijk dat de wensen, angsten en zorgen van 

mensen ertoe doen. 'Help de dokter met een goed gesprek' laat ook zien dat professionals hun patiënten kunnen wijzen 

op het belang van een goede voorbereiding . De vernieuwde website  https://begineengoedgesprek.nl/ biedt handige 

instrumenten en materialen om Samen Beslissen makkelijker te maken. De campagne wordt gefinancierd door 

Zorginstituut Nederland en is een initiatief van InEen, het NHG, de LHV, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN. 

 

Hoe werkt de huisartsenpost 
Afgelopen voorjaar ontwikkelden InEen, LHV en VPH een campagne om patiënten en hun naasten bewuster te maken van 

wanneer je wel naar de huisartsenpost gaat en wanneer niet. In dezelfde stijl is een nieuwe animatie gemaakt, zie 

https://vimeo.com/297701124, deze legt in 55 seconden uit hoe de huisartsenpost werkt en geeft informatie over de 

deskundigheid van de medewerkers. Bijgaand verdere instructie hoe u deze op uw website of wachtkamerscherm kan 

plaatsen. 
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