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HV-MK ledenvergaderingen 2020 
ALV op 9 juni en 11 november 2020. locatie: volgt 

Tijd: 17.30 – 19.30 uur; voor broodjes wordt gezorgd.   
 

Praktijkwijzigingen 
 Na ruim 30 jaar gewerkt te hebben als huisarts draagt Jos Pouw zijn praktijk op 1 april 2020 over aan  David 

Loeza en Jacolien Schoorl. De praktijk gaat verder onder een nieuwe naam: Huisartsenpraktijk OVERBOS 

 Ook Sjaak Veenstra gaat per 1 april met pensioen, hij is 27 jaar praktijkhouder geweest, waarvan 20 in 
Uitgeest.  Ruud Huisman zet de praktijk alleen verder.  

 

Uitnodiging afscheid Jos Pouw 
Op donderdag 2 april 2020 is er gelegenheid om elkaar gedag te zeggen én om met de nieuwe huisartsen kennis te 
maken in de foyer van het Kennemer Theater te Beverwijk van 18.00 tot 19.00 uur. De uitnodiging treft u in de bijlage. 
  

Uitnodiging afscheid Sjaak Veenstra 
Op vrijdag 3 april 2020 van 17.00u tot 19.00u neemt Sjaak afscheid van collegae in Medisch Centrum Molenstraat, 
Molenstraat 1a te Uitgeest. (2e etage). 
                             

Reminder informatieavond over de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ 
Op donderdag 26 maart organiseren HV-MK en HZW/zorggroep SEZ een informatieavond over de Wet zorg en 
dwang en de Wet verplichte GGZ. Aan de hand van casuïstiek worden de wetten en de toepassing daarvan 
besproken, bezien vanuit de regionale context en samen met de betrokken samenwerkingspartners. Naast 
inhoudelijke lezingen is ruimte voor vragen, discussie en inbreng van casuïstiek die door een regiopanel worden 
beantwoord.  
 
Datum:        Donderdag 26 maart  
Tijd:            18.00-21.30 uur 
Plaats:        Watertoren Assendelft, Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft  
                    Klik hier voor de routebeschrijving  
Kosten:        Aan deze nascholing zijn geen kosten verbonden 
Doelgroep:  Huisartsen in de regio Midden-Kennemerland, Zaanstreek en Waterland  
Aanmelden of meer informatie kan via info@zorggroepsez.nl  of via www.zorggroepsez.nl 
 

Nascholing kindergeneeskunde 
Op donderdag 9 april 2020 organiseert de vakgroep kindergeneeskunde van het Rode Kruis Ziekenhuis weer een 
nascholingsavond voor huisartsen en jeugdartsen, met kindergeneeskundige onderwerpen waarmee u waarschijnlijk 
frequent geconfronteerd wordt in uw praktijk. De avond zal grotendeels interactief verlopen. 
Dit jaar wordt ingegaan op de puberteit (te vroeg) en groei (kleine gestalte). Wanneer moeten deze kinderen 
bijvoorbeeld verwezen worden? We bekijken dit onder andere aan de hand van de meest recente richtlijnen. 
Daarnaast wordt ingegaan op recidiverende infecties. Wanneer is het nog acceptabel en wanneer moet er verder 
gekeken worden naar onderliggende oorzaken? 
 
Programma: 
17.15 Inloop, soep en broodjes 

https://www.google.nl/maps/place/Assendelft,+Watertoren/@52.46528,4.7616273,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5fb6f7362da69:0xb1e030afe33e9091!8m2!3d52.46528!4d4.763816
mailto:info@zorggroepsez.nl
http://www.zorggroepsez.nl/


 

17.30 Start programma: 
• Pubertas praecox 45 min 
• Kleine gestalte 45 min 
Korte pauze 
• Recidiverende infecties 45 min 
20:00 Borrel 
  
Accreditatie: wordt aangevraagd 
Waar: Professor de Grootzaal 1 in het Rode Kruis Ziekenhuis 
Inschrijving: per mail naar jschelvis@rkz.nl onder vermelding van naam en BIG-nummer. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze nascholing. 
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Corona 
Op 3 maart jl. is het crisisteam huisartsenzorg Midden Kennemerland geactiveerd. Alle praktijkhouders zijn hier 
middels de sms dienst van de HaROP app over geïnformeerd. Berichten vanuit het crisisteam worden gemaild vanuit 
een speciaal mailadres crisisteam@hv-mk.nl  (check evt. uw spam als u niets heeft ontvangen). .
HIDHA’s en waarnemers die nog geen rechtstreekse mail en nieuwsbrief ontvangen kunnen zich aanmelden bij 
t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl 
 

Wijziging gebruikseenheden 
Op 1 maart jl. zijn wijzigingen met betrekking tot de gebruikseenheden in de G-standaard doorgevoerd. Dit betekent 
dat 89 gebruikseenheden zijn vervallen en 2 nieuwe eenheden zijn toegevoegd. In de bijlage de lijst met  
vervallen eenheden en bijbehorende alternatieven.. 
Het voorschrijven is hiermee eenvoudiger geworden, minder codes. 
 

Protocollen 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 

 
 
 

 

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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