
 
 

15 FEBRUARI 2019 HV-MK & SHMK Nieuwsbrief 2019-3 

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: 
HV-MK ledenvergaderingen 2019 • Ontwikkeling O&I: na 1 jan 2020 eigen regio organisatie •  Nieuw 
beleid Huis ter Wijck •  Functioneren HAP • Protocollen  
 

 

 
 
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.   
 
 
Ontwikkeling O&I: na 1 jan 2020 eigen regio organisatie 
 
 
Beste allemaal, 
 
In 2018 zijn we gestart met de voorbereiding om samen met huisartsenvereniging Zaanstreek Waterland (HZW), 
huisartsenvereniging Midden Kennemerland (HVMK), SALT en SEZ te komen tot een nieuwe regio organisatie. De GEZ-
en en de huisartsenposten zijn hier vanaf het begin bij betrokken geweest. Dit traject was noodzakelijk in het kader van 
de nieuwe financieringsstructuur rondom de GEZ-en en het organisatiedeel van de ketenzorg.  
Ondanks alle inspanningen van alle partijen en een helder regioplan dat gemaakt is, zijn we afgelopen week tot besluit 
gekomen dat we per 1 januari 2020 met 2 regio-organisaties  verder zullen gaan. De huisartsenvereniging Zaanstreek 
Waterland ziet onvoldoende meerwaarde in een gezamenlijke regio en kiest ervoor om per 1 januari 2020 zelf verder 
het voortouw te nemen in de eigen regio.  
Voor 2019 verandert er in eerste instantie weinig maar zullen we achter de schermen werken om richting de toekomst 
zoveel mogelijk continuïteit te bieden richting de ketenzorg en medewerkers die hier ondersteuning aan leveren.  
De komende maanden zullen we ook benutten om dit zo goed mogelijk te organiseren en u op de hoogte houden van de 
relevante ontwikkelingen. 
 
Met vriendelijke groet mede namens Miriam Smit, voorzitter HZW en Renate Beunder, voorzitter HVMK 
 
Bob de Dood  
Voorzitter SEZ 
 
NB. Meer informatie volgt op de ledenvergadering van 19 maart. 
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Nieuw beleid Huis ter Wijck 
Voor Huis ter Wijck heeft Viva! Zorggroep een nieuw beleid ingevoerd. 
Er worden daar nu alleen nog bewoners opgenomen die de indicatie behandeling hebben ( en dus onder de SO vallen) 
Voor de bewoners die er nu nog wonen en nog onder de huisarts vallen verandert er in principe niets. Tenzij er een 
reden is om de behandeling naar de SO om te zetten. 
Uitgangspunt daarbij is dat dit altijd in onderling overleg gebeurd. 
Daarbij is er altijd de mogelijkheid om een SO in consult te vragen (collega Mary Borgmann doet dat en dit kan via 
Zorgdomein) 
Voor vragen kunt u terecht bij Marcel Gigengack,  M.Gigengack@vivazorggroep.nl,  telefonisch te bereiken via het 
secretariaat 088-9957424 
 
 
 
 
 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

Functioneren HAP 
Aan de hand van een individueel in te vullen vragenlijst hebben het bestuur, de zorgcommissie en het HAP bureau 
(Karin, Agnes en Trees) hun functioneren in kaart gebracht. Allen zijn heel tevreden; slechts voor enkele zaken zijn 
verbeteracties benoemd, die binnen de reguliere vergaderstructuur worden opgepakt. Het bestuur is van mening dat 
het goede functioneren vooral te danken is aan het feit dat de huisartsen de hele organisatie zelf in handen hebben en 
zelf regelen.  
Later dit jaar zullen ook de individuele huisartsen en triagisten bevraagd worden. 
 
Protocollen 
Herzien: Shortlist zelfverwijzer naar SEH (v1.3): extra opgenomen zijn slachtoffers van rampen 
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  
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