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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… 
 
HV-MK ledenvergaderingen 2019 
N.B. De ALV van 12 februari gaat niet door. Deze is verplaatst naar 19 maart. Zelfde tijd.  Locatie is de O&O zaal, 
Beeckzanglaan. 
De vergaderingen zijn gepland op:  

• 19 maart ( O&O zaal, Beeckzanglaan ) 
• 9 april (Prof de  Groot 2),  
• 11 juni (Prof de Groot 2),  
• 10 september (Prof de Groot 2),  
• 12 november (Prof de Groot 2) 

17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 
SMS dienst RKZ 
Het RKZ wil u graag snel informeren over acute, relevante zaken binnen het ziekenhuis. Denk aan een presentatiestop van 
de SEH of een telefoonstoring. Het RKZ wil hiervoor een sms-dienst opzetten, waarbij u een sms bericht ontvangt in het 
geval van zo'n soort situatie.  
Wilt u deze sms berichten ook ontvangen? Stuur dan uw naam en telefoonnummer naar huisartsen@rkz.nl, dan plaatsen 
wij u op de lijst. Met het opsturen van uw gegevens geeft u toestemming dat het RKZ uw gegevens voor deze dienst 
gebruikt. 
 
Transmurale antistollingszorg 
Met de komst van de DOACs en nieuwe TARs zal de antistollingszorg meer naar de 1ste lijn verschuiven. Echter de 
verschuiving  naar de 1ste lijn kan alleen op geleide van de wensen en mogelijkheden van de huisartsen. 
Het RKZ is inmiddels in een vergevorderd stadium om met de 3 trombosediensten in de regio intensief samen te gaan 
werken ( RKZ/Starlet/Salt/ Hoorn) en zo een kenniscentrum antistolling te vormen. 
Bijgaand samenvatting voordracht 1ste-2de lijns overleg 10-01-2019. 
 
Uitnodiging netwerkbijeenkomst ouderenzorg 
Alle huisartsen en praktijkondersteuners in Midden-Kennemerland zijn uitgenodigd voor de Ouderenzorgbijeenkomst op 
12 maart 2019 van 17.15-20.00 uur in  Hotel het Hoge Duin. Wij zullen u hierin informeren over de resultaten van het 
project  Multidisciplinaire Samenwerking ouderenzorg (MSO) tot nu toe, waaronder concrete handvatten en tools voor in 
de praktijk, we vertellen over onze ambities voor 2019 en horen graag uw verwachtingen. Daarnaast staat het versterken 
van het geriatrie netwerk centraal.   
Inschrijven kan via de site van de zorggroep SEZ. Uitnodiging in de bijlage. 
Tanja Groot | huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde i.o., voorzitter projectgroep MSO Midden-Kennemerland  
en Nicole de Reuver | Projectcoördinator keten ouderenzorg Zorggroep SEZ 
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SHMK nieuws… 
 
Diplomering en jubilarissen 

  
Melissa heeft het diploma triagist en het SOH diploma gehaald. Ook Monique, Chantal en Martine hebben hun SOH 
diploma ontvangen. Daarmee zijn alle triagisten op onze HAP nu gediplomeerd triagist en SOH. Hier zijn we geweldig trots 
op!  
Ook onze jubilarissen zijn in het zonnetje gezet. Anjo, Sandy, Saskia, Lidi, Conny, en Marianne (laatste 2 niet op de foto) 
waren 12,5 jaar in dienst van de SHMK. 
Allen van harte gefeliciteerd! 
 
Spiegelinformatie 
Alle praktijk houdende huisartsen ontvangen deze week informatie over het HAP gebruik van hun patiëntenpopulatie in 
2018. Doel van de HAP is kritisch te kijken naar de instroom van patiënten. De eigen huisarts kan mogelijk bijdragen aan 
het terugdringen van een deel van de hulpvragen, met name die waar de zorg beter op een ander moment door de eigen 
huisarts gegeven kan worden dan in de ANW op de HAP.  
Praktijkhouders kunnen de gegevens vergelijken met andere praktijken en bijv. in HAGRO verband mogelijke oorzaken van 
de verschillen nagaan en oplossingen hiervoor zoeken. 
 
Protocollen 
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. 
 
 
Ketenpartner nieuws  
 
8e NTS Triage Congres Verbinden 
Hoe zorgen we voor meer verbinding binnen de spoedzorgketen? Dat is de centrale vraag van het 8e NTS Triage Congres 
op 4 april a.s. in NBC Nieuwegein. Meer info in de bijlage. 
 

http://www.rkz.nl/huisartsenpost

