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Namens bestuur HV-MK en SHMK dank voor ieders inzet en zorg in 2020
Wij wensen iedereen fijne feestdagen

HV-MK ledenvergaderingen 2021
De data voor de ALV in 2021: 2 februari; 6 april ;1 juni; 7 september; 2 november
Op dit moment is nog onduidelijk of dit via ZOOM of fysiek is. Voorlopige tijd : 17.00 uur

Praktijkwijzigingen per 1 jan 2021
De praktijk van Gerrit-Jan Vos in Beverwijk wordt overgenomen door Jilles Kramer.
In Uitgeest associeert Ruud Huisman met Lette de Moor. Nieuwe praktijknaam: Huisman & de Moor

Wij zoeken een nieuw bestuurslid voor onze vereniging i.v.m. aftreden Roland Mandjes
Per 1 januari 2021 legt Roland Mandjes zijn bestuursfunctie neer. Wij zijn Roland zeer dankbaar voor zijn vele jaren
inzet voor onze vereniging. Hij was sinds februari 2011 bestuurslid voor de HVMK.
Wij komen in verband met zijn opvolging graag in contact met leden die een actieve bijdrage willen leveren aan de
vereniging. Voor meer informatie over deze bestuursfunctie wordt verwezen naar de bijlage. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met Renate Beunder, voorzitter HVMK (rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl)

Dienstverleningsovereenkomst 2021 met HOZK voor uitvoering Organisatie en Infrastructuur en
Toekomstbestendige Huisartsenzorg, ketenzorg blijft bij SEZ
De dienstverleningsovereenkomst met de Huisartsenorganisatie Zuid-Kennemerland (HOZK) wordt in 2021
voortgezet. Dit betekent dat de HOZK ons in 2021 zal faciliteren en ondersteunen bij de uitvoering van onze projecten
op regionaal, wijk en praktijkniveau zoals vastgelegd in ons regio jaarplan 2021. Dit betreft de activiteiten in het kader
van de Organisatie en Infrastructuur en de ondersteunende taken bij het uitvoeren van de Toekomstbestendige
Huisartsenzorg.
In het voorjaar van 2021 zal een besluit worden genomen door het bestuur van de HVMK en het bestuur van de
Huisartsen Coöperatie van Zuid-Kennemerland over de uitbreiding van deze dienstverleningsovereenkomst voor de
overgang van de ketenzorg van de SEZ naar de HOZK per 2022. Komend jaar blijft de ondersteuning van ketenzorg
nog via de SEZ lopen.

Vertrek Mart Stel (adviseur ZONH), nieuwe regio coördinator Denise Boon
Mart Stel (senior adviseur ZONH) heeft vanwege een nieuwe baan zijn ondersteuningstaken voor het bestuur HVMK
neergelegd. Wij danken Mart voor zijn inspanningen en ondersteuning voor de HVMK.
Denise Boon zal deze ondersteuningstaken overnemen. Zij vormt in opdracht van het bestuur HVMK de verbindende
schakel naar de huisartsenpraktijken in de regio en de regionale ondersteuningsorganisaties HOZK en SEZ en

andere samenwerkingspartners in onze regio. Voor organisatorische en ondersteuningsvraagstukken in de regio,
kunnen jullie bij haar terecht. Telefoon: 06-20045602/(dboon@hv-mk.nl)

NHZ-connected app
Als het goed is hebben alle huisartsen, hidha’s, waarnemers, praktijkmanagers en praktijkondersteuners inmiddels
een activatiemail ontvangen om deel te nemen aan de NHZ connected app.
Deze NHZ connected app zorgt ervoor dat zorgprofessionals in eerste- en tweedelijn elkaar makkelijk(er) kunnen
vinden in de regio en dat hiermee de onderlinge samenwerking wordt verbeterd. In de app zijn organisatie- en
contactgegevens (wie is wie) zichtbaar.
Op dit moment zijn we voor de regio Midden-Kennemerland bezig met het vullen we de sociale kaart. In onze regio
nemen ook het Rode Kruis Ziekenhuis en ViVa! Zorggroep deel. Ook de huisartsenorganisaties, Spaarne Gasthuis en
de VVT instellingen onder het kanaal nemen deel aan deze app.
Hoe meer mensen en organisaties uit onze regio deelnemen aan deze app, des te beter worden we vindbaar en
bereikbaar voor elkaar. Heb je geen activatiemail ontvangen, maar wil je graag deelnemen en toegang tot deze app,
dan graag een bericht naar Agnes Zuurendonk. (a.zuurendonk@hv-mk.nl)

Lokaal Zorgpad Stoppen met roken
Het Trimbos Instituut heeft de HVMK benaderd voor deelname aan een project voor de ontwikkeling van een lokaal
zorgpad voor het stoppen met roken samen met de belangrijkste partners in de regio. Met als doelstelling de rokers
op een op elkaar afgestemde wijze te adviseren, motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Dit zorgpad
moet aansluiten bij de behoefte en de mogelijkheden in de regio en implementatie wordt begeleid door het Trimbos
Instituut en de GGD. Intussen hebben we 4 praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen bereid gevonden om
hierover mee te denken. Ook de longgeneeskunde in het Rode Kruis Ziekenhuis neemt deel aan dit project. We
houden jullie over de voortgang op de hoogte. Vragen? Neem contact op met Denise Boon (dboon@hv-mk.nl)

REMINDER GRAAG REACTIE: Instemming gevraagd voor digitaliseringsvisie MiddenKennemerland
De komende jaren gaan er veel ICT-ontwikkelingen op ons afkomen. Wij willen onze huisartsen hier graag bij
ondersteunen en hebben daarom een digitaliseringsvisie ontwikkeld. Op 14 december zijn de praktijkhoudende
huisartsen per mail hierover geïnformeerd met een filmpje en een concept digitaliseringsvisie. Voor ons is het
belangrijk om te horen wat je van dit plan vindt en of je hiermee wel of niet kunt instemmen. Ook roept het mogelijk
vragen op of aanvullende ideeën. Zouden jullie ( voor zover dit nog niet gebeurd is) op de mail van 14 december
willen reageren? (dboon@hv-mk.nl)

Early Warning gezondheidsmonitor
Uw medewerking wordt gevraagd om informatie van uw HIS te delen met de regionale gezondheidsmonitor. Zie
bijlage voor uitleg, financiële compensatie en handleiding.
Aan de hand van registraties kan de regio anticiperen op de komende zorgvraag en benodigde capaciteit in de regio.
Voorts kunnen bij lokale en regionale uitbraken mensen worden geïnformeerd en beschermd tegen verhoogde
risico’s.

Sociale kaart mbt Corona Midden Kennemerland
Voor de actuele kaart, zie Corona Sociale Kaart Midden Kennemerland
N.B. deze is alleen voor gebruik door (professionele) zorgverleners. .

Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland

Dankwoord van het HAP bestuur
Beste Collega’s,
Dit was niet een van de beste jaren.
Retrospectief hadden veel zaken, en m.n. de overheid speelt hier en belangrijke rol, beter gekund.
Mensen overleden door gebrek aan beschermingsmiddelen, maar werden op Ic’s ook gered door voortschrijdend
inzicht. Sommigen van ons maakten grote en kleine drama’s mee, zowel in persoonlijke kring als beroepshalve.
COVID 19 beet Brabant en likte Noord-Holland.

Dit alles onder het wakend oog van de GHOR, bemand door onze collega’s , die met veel tijd slurpende
bijeenkomsten, de laatste, en steeds veranderende inzichten volgden en adviezen gaven .
Dank aan ons eigen ‘HaROP- crisisteam Midden Kennemerland’ voor jullie inzet.
Kijkend naar het functioneren van de huisartsenpost , heb ik veel gezien waar ik gelukkig van werd , en ook dankbaar
voor ben. Zo heeft dit jaar veel improvisatie en extra inspanningen gevraagd, en die zijn, zonder morren en met inzet,
geleverd door onze triagisten, chauffeurs, onze waarnemende en gevestigde huisartsen. Professioneel en betrokken
zijn de patiënten gezien en behandeld .
Met steun van het RKZ is 2x kort na elkaar een COVID poli opgetuigd en zijn PBM beschikbaar gesteld. Karin was
hier het leidend principe, moest er iets gebeuren, dan werd het geregeld. Zij verzorgde de indeling van de diensten,
en er werd op- ,en gelukkig ook weer afgeschaald.
Ik wil nog een keer aangeven dat ik dankbaar ben voor de inzet en inspanning van de triagisten, chauffeurs, onze
Karin, onze Agnès en onze Trees, voor het op prima wijze organiseren van dat wat gedaan moest worden. De
huisartsen, gevestigd en waarnemend, voor de betrokkenheid bij de post en de invulling van de diensten.
Deze organisatie die de huisartsenpost heet, functioneert alleen maar dankzij jullie gezamenlijke inzet en niemand is
hierin onmisbaar en het is fijn te zien dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat was mooi, ik ben jullie
allen hier zeer erkentelijk voor .
Ik wens jullie fijne feestdagen, een goede jaar wisseling en een gezond 2021, ook voor jullie naasten.
Namens het bestuur,
Willem Harmsen

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

Ketenpartner nieuws
Patiënten die te lang wachten uitzicht bieden op eerdere zorg
Vanaf maandag 14 december 2020 heeft Parnassia Groep een nieuwe werkwijze om de wachttijd voor patiënten
met veelvoorkomende problematiek zo kort mogelijk te laten zijn. Zie bijlage.

Uitbetaling over 2019
Per 24 december as. wordt aan de huisartsen van ketenzorg CVRM nog een uitbetaling over 2019 gedaan.
Zilveren Kruis heeft bij het aangaan van de contractering van de CVRM-keten bepaalde voorwaarden gesteld.
Het niet behalen van bepaalde indicatoren zou kunnen leiden tot een korting c.q. terugbetaling van maximaal 5%
van ons tarief van ZK.
Voorzichtigheidshalve hebben wij tot en met 2019 5% van het tarief van huisartsen achtergehouden. Nu wij
zekerheid hebben dat wij niet aan ZK hoeven terug te betalen, kunnen wij tot uitbetaling aan de huisartsen
overgaan.

Vacatures
Er is een vacature Hoofd Huisartsopleiding locatie AMC en een vacature Huisartsdocent jaar 1.
Zie onderstaande link:
https://werkenbijamc.nl/vacatures?profession-group%5B%5D=ha-geneeskunde-public-health&s

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.

