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INLEIDING

 In 2017 lag de focus van de HV-MK op inwerken van het nieuwe bestuur, maken nieuw beleidsplan 2017-2022, 

meedoen in samenwerking met partners in de regio (Alliantie IJmond), voortzetten regionale initiatieven, 

opstarten project ouderenzorg.



OVER DE HUISARTSENVERENIGING MIDDEN-KENNEMERLAND

Goede huisartsenzorg 

regionaal bevorderen

Belangen huisartsen 

behartigen

ANW-zorg regelen en 

exploiteren

DOEL:



ORGANISATIE 2017

 52 praktijkhoudende leden in vijf gemeenten. Hiervan beweegt 10% zich richting pensioen. De leden in 

Castricum en Akersloot alleen voor de HAP (voor ketenzorg lid van HONK). 

 Bestuur bestaande uit 5 leden; waarvan 2/3 vertrekkend. Zeer beperkte ondersteuning

 HAP in eigen beheer. 1 Ziekenhuis, 1 grote VVT-aanbieder, 1 GGZ-aanbieder

 Over HVMK:

 Klein

 Krachtig

 Slim

 Efficiënt
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THEMA’S 2017



ZORG ROND KWETSBARE OUDEREN

 In 2017 is een programma Ouderenzorg gestart onder begeleiding van Nicole de Reuver (SeZ) en Monique de 

Wit (ZONH) en Tanja Groot (Kaderhuisarts Ouderenzorg). Het betreft deelontwikkelingen in de zorg voor 

kwetsbare ouderen en het ontwikkelen van een integrale aanpak. In 2017 startte de voorbereidende fase. In 2018 

zal de samenwerking rond kwetsbare ouderen/patiënten moeten worden geïntensiveerd.

 In 2017 is een aantal projecten gestart rond ouderenzorg. O.a.:

 Het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare ouderen

 Verder is bekeken hoe een digitale tool ingezet kan worden om de samenwerking te bevorderen



HA-ZORG, JEUGDZORG & GEMEENTEN

 In 2017 is gestart met een verkenning op het inzetten van Huisartsenzorg in samenwerking met jeugdzorg en 

gemeenten in Heemskerk en Beverwijk. In de GEZ Molenstraat te Uitgeest en GEZ Broekpolder te Heemskerk 

loopt er reeds een (pilot)traject gericht op de verbetering van samenwerking met gemeenten rond jeugdzorg. Er 

wordt gekeken naar de mogelijke inzet van een jeugdcoach/POH-jeugd. Op het moment worden afspraken tussen 

huisartsen en jeugdzorg gefinaliseerd betreffende de aanpak.



EERSTELIJNSVERBLIJF

 In 2017 is er een samenwerkingsconvenant met VIVA en RKZ opgesteld. Dit is een doorlopend traject, waarvan 

de samenwerking volgens afspraken verder wordt ingevoerd. 

 Afgesproken is dat huisartsen verantwoordelijk blijven voor kortdurend verblijf. Via RKZ bureau zorgbemiddeling 

wordt de beschikbaarheid van bedden overdag en in de avonduren geïnventariseerd. Concrete verandering: 

ontslag wordt ook door huisartsen geïnitieerd. Er is een stroomdiagram opgesteld, waarlangs de huisartsen 

kunnen werken.

 Er is één telefoonnummer voor zorgbemiddeling ELV in de regio.



MEEKIJKCONSULTEN

 In 2016-2017 is er een pilot uitgevoerd in MKL waaraan 6 huisartspraktijken hebben deelgenomen. Er is een 

voorstel opgesteld tot verdere uitrol van deze pilot. Dit voorstel ligt momenteel bij Zilveren Kruis. In 2018 is de 

pilot afgerond. De intentie is om de pilot verder voort te zetten als zijnde een project in samenwerking met 

ZONH en regio ZWA (Zaanstreek/Waterland).



SPOEDZORG LIGHT

 Miv november is gestart met de Spoedpost Light, een samenwerking tussen de Huisartsenpost en de Spoed 

Eisende Hulp van het RKZ. Alle aanlopers worden getrieerd door HAP. HAP en SEH hanteren een shortlist met 

klachten, waarmee direct naar SEH verwezen wordt.

 Doel is zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek. Daarmee voorkomen we onnodig lange wachttijden en 

krijgt iedere patiënt zo snel mogelijk de hulp die nodig is.



INFORMATIEAFSTEMMING

 Medicatieveiligheid: Verbetering digitale afstemming rond medicatie ook t.b.v. veiligheid; met apotheken, 

ziekenhuizen e.a. (Bij 7 of 8 verschillende HIS’sen in gebruik) Dit is in 2017 geïnitieerd en zal in 2018 verder 

worden vormgegeven bijvoorbeeld met behulp van een werkgroep en het opstellen van een convenant. 



 Preventie is een thema dat in 2017 via verschillende projecten was geagendeerd. Doel is om zinnige en relevante 

preventie te versterken in nauwe samenwerking met gemeenten en GGD’s. In 2017 liepen er onder andere 

trajecten omtrent ‘Gezonde Wijk’, Jeugdobesitas; Positieve gezondheid.

 Omtrent het topic Positieve Gezondheid draaide in 2017 het project ‘Aan welk wiel draai jij?’ met de volgende 

twee doelstellingen:

PREVENTIE

 Het project wordt in 2018 afgerond. Het project moet mbv cofinanciering vanuit de gemeente en GGD een 

doorstart maken.

Lichaam, psychische, sociale én

maatschappelijke factoren aan elkaar 

verbinden

Mensen beslissen

zelf en bepalen hun eigen koers.



TOEKOMSTPERSPECTIEF
2018 EN VERDER



TOEKOMSTPERSPECTIEF

 Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022

 Uitwerken speerpunten vanuit het beleidsplan

 Continuering van goedlopende trajecten

 Ontwikkeling van een nieuw te vormen regio-organisatie tbv Organisatie en Infrastructuur (O&I)

 Professionalisering HV-MK bestuur


