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HV-MK ledenvergaderingen 2020 
Data: eerst volgende ledenvergadering op dinsdag 11 februari 2020 
locatie: volgt 
Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
  

Uitkomst ALV HCZK over beoogde samenwerking met HVMK 
Tijdens de ALV van Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) van donderdag 12 december is de beslissing 
over de beoogde samenwerking met HVMK aangehouden,  omdat er nog onvoldoende sondering gedaan bleek bij de 
Hagro’s in Zuid-Kennemerland. 
Het bestuur van HCZK heeft daarop besloten om een schriftelijke stemming te gaan doen. De leden van HCZK is 
gevraagd om hun stem voor 8 januari 2020 uit te brengen. Op 16 december is er een mail naar alle leden van HCZK 
gestuurd met een positief advies van bestuur en de directie. 
Wij brengen u na 8 januari spoedig op de hoogte van de uitkomst. Onder voorbehoud van die definitieve uitslag 
worden de voorbereidingen voor de beoogde samenwerking ondertussen voortgezet. 
 

Vernieuwde JGZ-richtlijn Lengtegroei 2019 
De GGD Kennemerland brengt de huisartsen van Midden Kennemerland graag op de hoogte van de vernieuwde 
JGZ-richtlijn Lengtegroei. 
In de bijlagen staan de verwijscriteria bij kleine lengte en bij grote lengte beschreven. De tekst over verwijzen bij 
afwijkende lengtegroei is voor sommige criteria duidelijker dan het beslisschema. 
Verder een document over oorzaken van afwijkende groei. 
Ik stuur ook de hele richtlijn van 74 pag. mee als naslagwerk. 
 De link naar deze informatie, maar ook zaken als de Groeicalculator, is: https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-
richtlijnen/richtlijn/lengtegroei-2019 
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Protocollen 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
 
 

 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 
Gezamenlijk persbericht van: Ziekenhuis Amstelland, BovenIJ ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, 
OLVG, Rode Kruis Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, Tergooi, Zaans Medisch Centrum en Amsterdam UMC 
 

Ziekenhuizen Noord-Holland en Flevoland slaan handen ineen voor acute zorg kinderen 
 
De ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland gaan gezamenlijk de capaciteitsproblematiek van de 
afdelingen Kindergeneeskunde aanpakken, zo hebben zij deze week afgesproken. Daardoor kunnen kinderen 
die acuut naar het ziekenhuis moeten, zo goed mogelijk worden opgevangen in de regio. 
 
Eerder deze week werd bekend dat de Nederlandse ziekenhuizen moeite hebben om alle kinderen die naar het 
ziekenhuis worden verwezen zelf op te vangen. En als er onverhoopt geen plaats is in dat ziekenhuis, het kind door te 
plaatsen naar een nabijgelegen ziekenhuis in de regio. Als dat niet lukt worden kinderen doorgeplaatst naar andere 
regio’s in Nederland, of indien het echt niet anders kan, naar het buitenland. Het hardnekkig onderliggend probleem is 
de arbeidsmarktkrapte: er is landelijk een tekort aan (gespecialiseerd) verpleegkundigen. 
 
De afspraak van de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland is ook gemaakt met het oog op de mogelijke piek 
aan zieke kinderen door het RS-virus. Tijdens zo’n piek moeten meer jonge kinderen worden opgenomen in het 
ziekenhuis, soms op de Kinder-IC. 
 
De ziekenhuizen hebben meerdere afspraken gemaakt om zieke kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Zo gaan zij 
bedden vrijmaken die nu zijn bedoeld voor kinderen die een geplande behandeling moeten ondergaan, als het 
aanbod van acuut zieke kinderen de capaciteit overschrijdt. Alle ziekenhuizen trekken daarin gezamenlijk op. 
Daarnaast is er een website ontwikkeld, die de ziekenhuizen en ambulancediensten inzicht geeft waar er in de regio 
een plek vrij is, zodat een ziek kind daarnaartoe overgebracht kan worden. De informatie wordt meermaals per dag 
ververst. 
 
Het vrijmaken van capaciteit voor ‘acute’ patiënten op de kinderafdelingen gaat ten koste van bedden voor kinderen 
die wachten op een geplande (minder spoedeisende) behandeling. Dat betekent wel dat voor die laatsten de 
wachtlijsten noodgedwongen kunnen gaan oplopen. 
 
Ook spraken de ziekenhuizen af dat hun SEH’s de kinderen uit hun eigen omgeving zelf opvangen en beoordelen, 
ook al is er geen bed vrij in dat ziekenhuis – de ambulance kan dus gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis rijden. 
Na beoordeling op de SEH kan een kind dan mogelijk toch naar huis, of indien opname nodig is, worden 
doorverwezen naar een ander ziekenhuis waar nog wel capaciteit is. 
 
De nieuwe aanpak geldt voorlopig voor een periode van een half jaar. 
  

Dag van de Eerstelijn 
Wellicht heeft u het al gezien, of heeft u het gemist? Op 15 januari 2020 kunt u weer deelnemen aan de Dag van de 
Eerstelijn in Egmond aan Zee. Het thema van dit jaar is You are Special...Speciale workshops geselecteerd voor de 
Eerstelijn.Heeft u de uitnodiging gemist? Of nog geen tijd gehad om in te schrijven, kijk dan snel op: 
https://www.dokh.nl/nascholingen/dagvandeeerstelijnegmondaanzee-20200115 
Heeft u zich al ingeschreven dan hoeft u dit natuurlijk niet nogmaals te doen en zien we u graag op 15 januari in 
Egmond. 
Werkt u in de regio Midden Kennemerland dan is de waarneming die middag geregeld door de Huisartsenpost..  

 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
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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. 

mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

