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HUISARTSENVERENIGING MIDDEN-KENNEMERLAND 



INLEIDING 

In 2018: 

Doorontwikkeling van HV-MK als organisatie en professionalisering o.a. door het aanstellen van secretariële en 
managementondersteuning. 

 Netwerkuitbreiding: meer samenwerking gezocht met partners binnen en buiten de regio 

 Alliantie IJmond (zie website, samenwerking met partners in de regio) 

 O&I, samen met de Stichting Eerstelijnszorg en Huisartsencoöperatie Zaanstreek-Waterland en 4 regionale Geïntegreerde 
Eerstelijnszorg Organisaties (GEZ) 



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. Gedeeltelijke ondersteuning door ZONH 

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

 Over HVMK: 
 Klein 

 Krachtig 

 Slim 

 Efficiënt 

 



ORGANOGRAM 

    HV-MK 

ALV 

Bestuur 

HAP 

Werkgroep 
Ouderen 

Werkgroep ICT Werkgroep 
GGZ Jeugd 

Werkgroep 
GGZ-Volwassenen 

Werkgroep 
Alliantie 



STRUCTURELE OVERLEGGEN DOOR HVMK-BESTUUR 

 Regiotafel 

 Bestuur en medische staf RKZ 

 Alliantie IJmond 

 Bestuurszetels in Huisartsenpost Beverwijk en SEZ 

 1e en 2e lijnsoverleg 

 Stuurgroep O&I 

 Huisartsenkring Noord-Holland 



THEMA’S 2018 



ZORG ROND KWETSBARE OUDEREN 

 In 2017 is een programma Ouderenzorg gestart onder begeleiding van Nicole de Reuver (SeZ), 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 
is de samenwerking rond kwetsbare ouderen/patiënten geïntensiveerd.  

 In 2018 is een aantal projecten gestart rond ouderenzorg. O.a.: 

 Het opzetten van een multidisciplinaire samenwerking rond kwetsbare ouderen 

 PaTz-overleg: vijf huisartsenpraktijken gestart met pilot PaTz-overleg 

 Verder is bekeken hoe een digitale tool ingezet kan worden om de samenwerking te bevorderen. Hiervoor is een pilot 
gestart tussen 2 huisartsenpraktijken in samenwerking met Thuiszorg en wijkteams. Het betreft een digitale overlegtool 
rond zorg voor kwetsbare ouderen, genaamd VIP Calculus.  

 Daarnaast is er ook een pilot gestart met een communicatietool voor thuiszorg ViVA en huisartsen, genaamd Webapp 
Helder.  



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.  

 In 2018 is in het kader van verbetering van samenwerking met gemeenten rond jeugdzorg de POH-jeugd verder 
doorontwikkeld. Naast de 2 bestaande praktijken, zullen in 2019 nog 6 andere huisartsenpraktijken starten  

 De POH-GGZ-jeugdfunctionarissen in de huisartsenpraktijk zullen worden gedetacheerd door het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Kennemerland 

 Er hebben gesprekken plaatsgevonden bij de gemeente Beverwijk en GGD met beleidsmedewerkers met name 
over versterking van de samenwerking en hoe we elkaar kunnen versterken. Besproken thema’s zijn bijvoorbeeld 
eenzaamheid en positieve gezondheid. 



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. 

 In 2018 is dit project verder voortgezet. In 2019 gaan gesprekken gevoerd worden over uitbreiding naar 24-
uurszorg. 



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. In 2018 is de pilot voortgezet onder de bestaande 
voorwaardes. Voor 2019 heeft ZK de tarieven verlaagd. Er wordt gewerkt naar een nieuwe vorm van 
meekijkconsult om een groter bereik en een meer innovatieve vorm mogelijk te maken.  



SPOEDZORG LIGHT 

 Miv november 2017 is gestart met de Spoedpost Light, een samenwerking tussen de Huisartsenpost en de Spoed 
Eisende Hulp van het RKZ.  Alle aanlopers worden getrieerd door de HAP. HAP en SEH hanteren een shortlist 
met klachten, waarmee direct naar SEH verwezen wordt indien nodig. 

 Doel van dit traject is om zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plek te realiseren. Daarmee worden 
onnodig lange wachttijden voorkomen en krijgt iedere patiënt zo snel mogelijk de hulp die nodig is. 

 Om de werkdruk op te vangen is (m.u.v. de nachten) tijdens alle diensten een regie-arts ingezet en op 
vrijdagavond en in het weekend een extra consultarts.   

 Voor alle extra diensten zijn waarnemers ingezet,  zodat de praktijkhoudende artsen niet extra belast worden. De 
HAP werkt met een vaste waarneempoule. 

 De diensten op de huisartsenpost kunnen tot nu toe goed worden ingevuld. 



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 werd in 2018 verder 
vormgegeven bijvoorbeeld met behulp van een werkgroep en het opstellen van een convenant. 



 Vitaal IJmond: In 2018 is convenant getekend Vitaal IJmond. Dit behelst… (zie website alliantie ijmond inleiding typen + 
foto) 

 Pijnnetwerk: In 2018 is verder medewerking verleend aan Pijnnetwerk Noord-Holland/Midden-Kennemerland. Op 17 
oktober 2017 tekenden vier partijen – RKZ Beverwijk, Heliomare, Pijnpatiënten naar een Stem en de 
Huisartsenvereniging Midden Kennemerland – een intentieverklaring om een regionaal pijnnetwerk voor patiënten met 
chronische pijn op te zetten. Ook het Netwerk Chronische Pijn en het Rugnetwerk sloten zich bij de actieve partners 
aan. Drie werkgroepen, de kerngroep, het expertteam, het E-team, kregen de opdracht dit verder uit te werken onder 
leiding van een stuurgroep. In september 2018 presenteerden de werkgroepen de resultaten voor de stuurgroep, zowel 
op inhoud als op de financiën (middels een businesscase). 

 Voortzetting van de projecten 

 Kinderobesitas 

 Dementieketen 

 Chronisch Neurologische Aandoeningen (CNA) 

ALLIANTIE IJMOND 



ONTWIKKELING ORGANISATIE & INFRASTRUCTUUR (O&I) 

 In 2018 is gestart met het O&I-project onder onafhankelijk projectleiderschap van Tjeerd Brouwer. De vier grote 
partijen (HZW, GEZ, SEZ) hebben onderzocht op welke wijze er naar een regioplan en regio-organisatie 
toegewerkt kan worden. Doel is om de krachten te bundelen om gezamenlijk te faciliteren in het verlenen van de 
best mogelijke zorg.  



TOEKOMSTPERSPECTIEF 
2019 EN VERDER 

 



TOEKOMSTPERSPECTIEF 
 

Inhoudelijke speerpunten: 

 Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022 en uitwerken plannen 2019 

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

 Vervolg van invoering meekijkconsulten 

 Verbetering medicatieveiligheid met name in afstemming tussen partijen 

 Regionale aanpak Over-administratie Huisartsenzorg  

 Verbetering digitale communicatie Huisartsenzorg en RKZ 

 Verbetering samenwerking tussen Huisartsenzorg en Sociaal Domein gemeenten Heemskerk/Beverwijk 

 Versterking samenwerking van huisartsen met wijkverpleging rond zorg voor kwetsbare ouderen en chronische patiënten 

 Inventarisatie verbeteringen rond GGZ-zorg 

 Verbetering digitale communicatie tussen huisartsen, ziekenhuizen en VVT’s 

 

 Organisatorische speerpunten: 

 Meer sturen op innovatiebudget 
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