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HV-MK ledenvergaderingen 2019 
 De ALV van september gaat niet door. 

 Eerstkomende ALV is op 12 november  
Er is een extra ALV op 10 december. 
Locatie: Prof de Groot 2; Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 
 

OPEN in regio Midden Kennemerland  
De HV-MK gaat samen met HOZK (Huisartsen Organisatie Zuid-Kennemerland) als 
zogenoemde regionale coalitie het programma OPEN starten in onze regio. 

 
Wat is OPEN? 
OPEN is een programma van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Het doel is dat uw patiënten straks veilig 
beschikken over hun digitale medische gegevens via een patiëntenportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO).  
 
Waarom? 
Persoonsgerichte zorg en samen beslissen zijn belangrijke waarden in de huisartsenzorg. Om samen te kunnen 
beslissen is het belangrijk dat de patiënt zijn eigen ziekte en gezondheid begrijpt. Inzage heeft in de eigen medische 
gegevens helpt hierbij. Per 1 juli 2020 geldt bovendien dat iedereen wettelijk recht heeft op elektronische inzage en 
een elektronisch afschrift van zijn eigen medisch dossier.  
 
Hoe? 
In het programma OPEN worden de hiervoor benodigde ICT-aanpassingen in de HISsen (Huisarts informatie 
systemen) landelijk geregeld. De regionale coalities (in ons geval dus de HOZK en HVMK) organiseren scholing en 
ondersteunen met communicatiemateriaal. De praktijken die deelnemen kunnen eenmalig 2,83 per patiënt declareren 
als tegemoetkoming aan de tijd die de huisarts kwijt is aan scholing, het gesprek met patiënt en aanpassing van het 
werkproces. Om te kunnen deelnemen moeten de praktijken een overeenkomst sluiten met de regionale coalitie 
(HOZK/HVMK), deel nemen aan de scholing (e-learning en bijeenkomsten naar alle waarschijnlijkheid totaal ongeveer 
4 uur), communicatie aan de patiënten verstrekken en uiteraard de online inzage in het HIS aan te zetten.  
 
Wat nu? 
De praktijken zullen de komende maanden meer informatie over het programma en de overeenkomsten ontvangen. 
Daarnaast zal een nulmeting plaats vinden om te zien waar de regio nu staat op het gebied van ICT en 
patiëntenparticipatie en welke ambities de regio hierop verder heeft. 
Op de HVMK ICT-avond op 2 oktober 2019 om 17.30 in Van der Valk Akersloot, Geesterweg 1A, 1921 NV Akersloot 
zal ook het programma OPEN aanbod komen. 
 

 



Woensdag 2 oktober 17:30 HVMK ICT-avond: get connected en NHG-doc Masterclass 
Locatie: Van der Valk Akersloot, Geesterweg 1A, 1921 NV Akersloot 
 
Een avond waarop huisartsen en praktijkmedewerkers (mn POH’s en praktijkmanagers) op de hoogte worden 
gebracht van de landelijke en regionale zorg ICT-ontwikkelingen en uitleg krijgen over elektronische inzage in de 
dossiers van de patienten bij het RKZ en bij ViVa! Zorg. 
Aansluitend voor de deelnemers van het NHG-doc project zal de NHG-doc Masterclass plaats vinden.  
 
17.30-17.45 inloop en broodjes.  
17.45-18.15 ICT en OPEN Midden Kennemerland 
18.15-18.40 zorgverlenersportaal RKZ (inzage in het medisch dossier) en digitaal meekijkconsult 
18.40-19.10 Helder App (inzage in het zorgdossier bij ViVa! Zorg) uitleg en installatie  
19.10-19.30 uitloop voor vragen en verdere installatie en koffie. 
19.30-21.00 NHG-doc Masterclass 
 
In verband met de broodjes graag vooraf aanmelden bij Agnès Zuurendonk  azuurendonk@hv-mk.nl
De NHG-doc Masterclass deelnemers hoeven zich niet nogmaals aan te melden. Indien er deelnemers zijn die aan 
zullen schuiven om 19.30, horen we dat wel graag. 
 
 

Vooraankondiging refereerbijeenkomst keten CNA 
Op donderdag 14 november van 16.00-18.30 is er weer een geaccrediteerde interessante refereerbijeenkomst in het 
restaurant van het RKZ over de waarde van klinimetrie om de prognose van fysiek en cognitief functioneren te 
bepalen. Meer informatie en aanmelden in de bijlagen. 
 
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
In memoriam: Wendele Osterthun 
Op 9 augustus kregen we het afschuwelijke bericht dat  Wendele Osterthun plotseling 
overleden was. Koolmonoxide vergiftiging, te bizar voor woorden! Vooral omdat Wendele 
de laatste tijd op de post al klachten aangaf, wat achteraf te maken had met de 
koolmonoxide . 
 
Ze had de laatste tijd veel op de post gewerkt, eerst vanuit praktijk Ruiter, later als 
waarnemer. Wat hebben we altijd gelachen met haar; genoten van haar enthousiasme, 
haar betrokkenheid, haar professionaliteit naar de patiënten toe en haar bevlogenheid. 
 
Een memorabele uitspraak van haar was, toen een patiënt haar telefoon had meegenomen 
en weer terecht was; Wat kan je toch blij zijn met iets wat je al had… 

 
We hebben het nog veel over Wendele op de post en het is ook fijn dat zovelen naar de uitvaart zijn geweest. Ik ben 
trots op ons team van triagistes, chauffeurs en artsen. Er is grote steun naar elkaar geweest wat heel fijn was. 
 
Zoals ik al eerder schreef; 
 
Zij die haar niet gekend hebben 
Hebben haar gemist. 
Zij die haar gekend hebben 
Zullen haar missen. 

 
Nascholing spoedgeneeskunde 
Op donderdag 7 november organiseert de HAP een nascholing spoedgeneeskunde voor alle aangesloten huisartsen 
en vaste waarnemers op de HAP.  De training is gericht op medicatie toedienen in spoedsituatie. Aan de hand van 
een LOTUS parcours zullen diverse scenario’s geoefend worden. Daarnaast wordt geoefend met BLS/AED. 
Uitnodiging in de bijlage 
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Nieuwe protocollensite: https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Voor wie het bericht in de vorige nieuwsbrief gemist heeft: in de zomer is onze nieuwe protocollensite gelanceerd. Protocollen zijn 
nu snel toegankelijk via tablet of telefoon. Zie bijgaand de gebruiksaanwijzing 

 
Leren van incidenten 
Via Roland Mandjes ontvingen we bijgaande casus ter lering van huisartsen werkzaam op de post. Het gaat om een aspecifieke 
presentatie van een hartinfarct waar meerdere artsen op buikpijn/-klachten blijven hangen. 

 
HAP avond 
Laatste kans om nog in te schrijven voor de HAP avond op 25 september a.s., waar we het met elkaar gaan hebben 
over mantelzorgondersteuning. We hopen wederom op een gezellige en leerzame avond. Bijgaand nogmaals de 
uitnodiging!  
 

Weetjes m.b.t. het LSP 
1. Er is tot het einde van 2019 een vergoedingsregeling van kracht en onzeker is of deze regeling volgend 

jaar opnieuw geldig is. Hierbij de link naar de vergoedingsregeling.: 
https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken/vergoedingen 

2. Om patiënten online toestemming te laten geven aan hun huisarts (en apotheken) is het 
randvoorwaardelijk dat huisartsen en apotheken zich hebben aangemeld voor de dienst opt-in bij Vecozo. 
Meer hierover via de volgende link: https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken/toestemming/online-
toestemming 

3. Veel huisartsen weten niet dat zij van hun patiënten de verstrekte medicatie kunnen opvragen bij 
apotheken, dit kan meer inzicht over hun patiënten geven. 

4. Eenmaal aangesloten op het LSP, kunnen waarneemberichten op 2 manieren binnenkomen, via LSP of 
via Edifact. Je hebt als huisarts de mogelijkheid om alle waarneemberichten via Edifact binnen te krijgen. 
Dit is een instelling in Callmanager. Als je voorkeur daar naar uitgaat, graag doorgeven aan 
t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl 
 

Spullen gevraagd 
Beste allen, 
Mijn man gaat 27 september vertrekken, per auto, naar Gambia. Onderweg gaan ze allemaal projecten ondersteunen, 
o.a. het opzetten van een Huisartsenpost in Mauritanië. 
Als je nog spullen over hebt (over datum is ook goed), dan nemen de mannen dat graag mee. Wie heeft er b.v nog 
een stethoscoop over? 
Een mailtje naar mij en ik kom het ophalen. 
Kijk op www.rotarychallenge.nl  2019, ze zijn team 7 MY ( Marco en Ysbrand), zie ook bijgaand krantenbericht 
Dank en dank en groet, Karin Wiering, locatiemanager 
 

Protocollen 
LET OP: Alle protocollen kunt u vanaf heden dus vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
 
 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 
RKZ draait zondagsdienst tijdens Kennemer Convergentie 
Net als vorig jaar zal door de vakgroepen van het RKZ tijdens de Kennemer Convergentie op 21 november vanaf 
12:00 uur met zondagsdiensten gedraaid worden, zodat zoveel mogelijk specialisten aanwezig kunnen zijn. 

 
Langer thuis met leefstijlmonitoring 
In juni is Wijkteam Meerestein Beverwijk als eerste Wijkteam gestart met de uitrol van het ViVa! Langer thuis 
programma. Doel is om ervaring op te doen in de praktijk met ondersteunende technologie - in dit geval 
leefstijlmonitoring - die langer thuis wonen voor onze cliënten met dementie mogelijk maakt. Lees verder in de bijlage 
wat leefstijlmonitoring precies inhoudt. 

 
Uitnodiging interactieve bijeenkomst GLI in Kennemerland 
Beste genodigde, 
 
Sinds 1 januari 2019 is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een behandelinterventie tegen overgewicht, 
opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Een ontzettend mooie ontwikkeling maar in de praktijk blijkt 
het nog lastig om optimaal gebruik te kunnen maken van deze interventie.  
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We willen samen met gemeenten, huisartsen, leefstijlcoaches, zorgverzekeraars en sportaanbieders nagaan hoe we 
de samenwerking kunnen optimaliseren in het GLI netwerk. Hoe loopt de aanmelding en hoe loopt het programma? 
Wat zijn obstakels en wat is nodig om de interventie nog beter in te kunnen zetten? Deze vragen willen wij graag 
samen met u beantwoorden.  

  
UITNODIGING INTERACTIEVE BIJEENKOMST ‘GLI’ IN 
KENNEMERLAND 
  
Datum: maandag 4 november 2019 
Tijd: 16:30 – 19:30 uur (Inloop vanaf 16:00, inclusief diner) 
Locatie: Minister van Houtenlaan 123, Velsen, Telstar Stadion 
  
Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/zKUHC6voQhuCXM3g7 
  
U ontvangt een bevestiging van inschrijving.  
  

Het programma voor deze bijeenkomst staat nog niet vast. Heeft u nog vraagstukken die u tijdens de bijeenkomst wilt 
behandelen? Wij horen het graag.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jelle Buijtendijk (GGD Kennemerland) 
Mariët Christiaans (Gemeente Haarlem) 
Kirsty van der Geest (GGD Kennemerland) 
Ron Gravemaker (GGD Kennemerland) 
Lida Samson (GGD Kennemerland) 

 
 

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. Met vriendelijke groet, Trees Seppenwoolde, kwaliteitsfunctionaris 

SHMK, Kleermakerstraat 51 BG, 1991 JL Velserbroek; Tel: 06-52607798. 
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