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HV-MK ledenvergaderingen 2019 
De vergaderingen zijn gepland op:  

 9 april (Prof de  Groot 2),  

 11 juni (Prof de Groot 2),  

 10 september (Prof de Groot 2),  

 12 november (Prof de Groot 2) 
Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 

Oproep voor HA meedenken 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. 
Er wordt nog een huisarts gezocht om mee te denken hoe een en ander vorm moet krijgen in de regio. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lisette Brenters via huisartsen@rkz.nl 
 

Refereerbijeenkomst CNA  
Bijgevoegd een uitnodiging en een aanmeldformulier voor opnieuw een interessante geaccrediteerde bijeenkomst 
over de problematiek die kan optreden op cognitief en emotioneel gebied bij neurologische aandoeningen. Tijdens de 
nascholing wordt geprobeerd inzicht te geven in hoe je als huisarts deze problematiek kunt signaleren, in de 
verwijsmogelijkheden en in de ondersteuningsfaciliteiten in onze regio voor patiënt en mantelzorger.  
De nascholing is op 23 mei van 16.00-18.30 in het restaurant van het RKZ.  
Hopelijk tot 23 mei! 
Vriendelijke groeten, 
Monique 
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Afscheid Ybo Schutte  
31 maart is zijn laatste werkdag als huisarts in Medistate, Heemskerk. In de HAP 
zorgcommissie van 7 maart jl. hebben wij als HAP afscheid genomen van Ybo. In zijn functie als 
medisch coördinator met specifiek aandachtspunt de kwaliteit schreef hij talloze protocollen, zat 
hij meer dan 100 vergaderingen voor en fungeerde hij als aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling en huiselijk geweld. We zijn Ybo zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet. 

 
 
 

Wijzigingen commissies 
I.v.m. de pensionering van Ybo Schutte, zijn al zijn taken overgedragen en hebben de volgende wijzigingen 
plaatsgevonden binnen ondergenoemde commissies: 

HAP zorgcommissie:  
nieuwe voorzitter = Anita Bruinsma 
nieuwe vertegenwoordiger vanuit hagro HEE = Suzanne de Gooijer 

HaROP/Crisisteam: 

-nieuwe voorzitter = Gerard de Bruijn 
nieuwe hagro coördinator hagro MID = Peter Bax 

Kindermishandeling en Huiselijk geweld 
nieuwe aandachtsfunctionaris KM/HG = Anita Bruinsma 
 
Dat betekent dat de samenstelling van de diverse commissies er nu als volgt uitziet 
 

HAP-ZORG commissie 
- Anita Bruinsma, lid BVW, MC kwaliteitsbeleid, protocollen, voorzitter van de zorgcie 
- Marieke van Schie, lid BVW, Medisch Coördinator (MC) klachten, problemen 
- Gerard de Bruijn, lid MID, MC inventaris, medicatiebeleid, nascholing 
- Ruud Huisman, lid UIA,  
- Dolf Coppoolse, lid CAS 
- Suzanne de Gooijer, lid HEE 
- Karin Wiering, operationeel manager HAP (OM) 
- Monique Siliakus, triagist 
- Annet Ooms, triagist 
- Trees Seppenwoolde, kwaliteitsfunctionaris (KF) 
- Agnes Zuurendonk, secr. HAP & dienstrooster 
- Joyce de Vries, waarnemer, calamiteitenfunctionaris (CF) 

 

HaROP crisisteam 
- Gerard de Bruijn, Harop-coördinator/voorzitter 
- Rense Duursma, HAP bestuurder, Vice Harop coördinator /voorzitter 
- Renate Beunder, HVMK bestuurder 
- Peter Bax, Hagro coördinator MID 
- Anita Bruinsma, Hagro coördinator BVW 
- Marjolijne Markvoort, Hagro coördinator UIA en CAS 
- Monique van Montfort, Hagro coördinator HEE  
- Karin Wiering, Operationeel manager HAP, dienstrooster 
- Trees Seppenwoolde, Kwaliteitsfunctionaris HAP, Harop OTO coordinator, logger/plotter 
- Agnès Zuurendonk,  secr. HAP & dienstrooster, logger/plotter 

De HaROP app is bijgewerkt.  
Tevens krijgt iedere praktijkhouder deze week weer een nieuwe crisiskaart met de actuele gegevens toegestuurd. 
 

KM/HG 

- Anita Bruinsma, huisarts 
- Monique Rozie, triagist 

 



 

Afwijkende labuitslagen na 17:00  
Afwijkende labuitslagen die door de eigen huisarts zijn aangevraagd, maar na 17:00 uur bekend worden, worden 
doorgebeld naar de HAP.  
- We verzoeken de eigen huisarts, Indien het acute zaken betreft, tevoren een duidelijke overdracht te doen 

naar de HAP ten aanzien van het te voeren beleid en uw bereikbaarheid. 
- Bij onverwachte uitslagen overlegt de regie arts met de eigen huisarts en spreken zij onderling af wie verdere 

actie onderneemt. 
- We verzoeken de aanvragende huisarts zijn/haar naam op het aanvraagformulier te zetten, zodat de HAP 

weet wie zij moeten bellen. Met name bij praktijken waar meerdere artsen werkzaam zijn is het vaak lastig 
contact te leggen met de juiste persoon.  

 
Kindcheck 
Monique Rozie vraagt jullie aandacht voor het terugkoppelen van de kindcheck. 
De laatste tijd krijgt ze maar weinig antwoord op haar begeleidende brief bij de casus ivm de kindcheck.Het is erg 
belangrijk de zorg voor de kinderen goed te waarborgen en dus te reageren op de brief die bij de casus gestuurd 
wordt ivm verdenking kindermishandeling. 
 

Protocollen 
Herzien:  

- Schouw (v3.1) de urgentie bij schouwen is opgenomen (zoals toegelicht in de vorige nieuwsbrief) 
- Regie arts (v.3.0), opgenomen is de taak bij flitsrampen 

 
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  
 
Scabies 
Zowel op de HAP als elders in het RKZ is onlangs een patiënt  geweest, waarbij scabiës crustosa is vastgesteld. Alle 
patiënten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Huisartsen wordt gevraagd extra alert te zijn op mensen met 
verschijnselen van scabiës. Bijgaand de informatiebrief van de GGD 

 
 

Doel nieuwsbrief: 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. 

http://www.rkz.nl/huisartsenpost
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