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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 

 
Afscheid van Gerrit-Jan Vos en Welkom Jilles Kramer 

Bijna 36 jaar huisarts in Beverwijk. Per 1 januari ’21 draag ik de praktijk over aan 
collega Jilles Kramer. De tijd is omgevlogen. 31 jaar als solist en de laatste 5 jaar 
met een eigen praktijk binnen een HOED. Als solist heb ik altijd contact gehouden 
met de collega’s via de HAGRO (laatste jaren ‘slapend’), nascholingen, HVMK en 
de HAP. 
Wat een mooi vak. Gelukkig is het werken als generalist nog blijven bestaan. De 
roep om specialisatie is groot, maar wie houdt het overzicht? Het belang van het 
kennen van de familieverbanden, werkomstandigheden etc. van de patiënt is 
enorm. Het feit dat er geen patiënt bij mij op het spreekuur komt maar een mens 
met een heel verhaal, geeft veel meerwaarde aan het vak. Het is volgens mij dan 

ook belangrijk dat een patiënt 1 of 2 vaste huisartsen heeft. 
2020... Corona... Wat een impact! Geen gezichtsherkenning, handen schudden of schouderklopjes. Alleen af en toe 
nog een elleboogje... 
Marquette afgehuurd om op een mooie manier afscheid te kunnen nemen van collega’s en het begin van het 
pensioen te vieren met familie en vrienden. Het zit er helaas niet in, Marquette is afgebeld. 
Mogelijk tot ooit of nooit. 
Dank voor de prettige samenwerking en alle goeds voor de toekomst. 
Warme groet, 
Gerrit-Jan Vos 
 

 
Fijn dat ik de gelegenheid krijg om mij bij deze afscheidsbrief van Gerrit-Jan voor te 
kunnen stellen. Mijn naam is Jilles Kramer en vanaf 1 januari 2021 ben ik de opvolger 
van Gerrit-Jan. Sommigen van u kennen mij al want ik werk sinds afgelopen april op 
maandag en donderdag in de praktijk. Hiervoor heb ik enige tijd bij Huisartsen 
Wijkerbaan in Beverwijk en bij Praktijk Waterrijck in Heemskerk gewerkt. Ik ben 
opgegroeid en woonachtig in de Zaanstreek, getrouwd en de kersverse vader van een 
prachtige zoon. Ik hoop op goede onderlinge contacten. 
 
Met vriendelijke groet,  
Jilles Kramer 

 
 
Verrekening uurtje 5-6 
De kosten voor het uurtje 5-6 worden verrekend bij de uitbetaling van de HAP uren December (en anders de maand 
erna als je niet genoeg uren gemaakt hebt). 
 

 



Herhaald verzoek: Early Warning gezondheidsmonitor 
Uw medewerking wordt gevraagd om informatie van uw HIS te delen met de regionale gezondheidsmonitor.  
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. 
De redenen dat deze oproep herhaald wordt zijn:  

• Door nieuwe mutaties van het virus zal de besmettingsgraad naar verwachting komende maanden snel 
stijgen. Dat resulteert in continue druk op de zorg en de maatschappij.  

• Ondanks dat men is begonnen met vaccineren, duurt het nog maanden voordat alle hoogrisicopatiënten 
gevaccineerd zijn.  

• Naar het zich laat aanzien kan het Early Warning Systeem een selectie en prioritering van patiënten die in 
aanmerking komen voor vaccinatie ondersteunen, waardoor patiënten met het hoogste risico als eerste 
ingeënt kunnen worden. 

• In de toekomst kan dit instrument in geval van andersoortige pandemieën opnieuw en vanaf het begin 
gebruikt worden. 

Zie bijlagen voor uitleg, financiële compensatie en handleiding, als ook Q&A. 
 

Vaccinatiestrategie 
VWS wil op 25 januari starten met het vaccineren van kwetsbare patiënten in kleinschalige instellingen die op naam 
ingeschreven staan bij de huisarts met het Moderna-vaccin. Het gaat in totaal om 77.000 mensen. Vanwege de 
eigenschappen van het Moderna-vaccin (te bewaren op -20 graden, na ontdooien 30 dagen houdbaar, maar slechts 1 
keer te vervoeren) en om spillage te voorkomen (het wordt geleverd in 10 flacons van 10 doses), kan vaccinatie niet 
via de huisartsenpraktijken plaatsvinden. 
Het RIVM heeft gevraagd of de huisartsenposten als centrale locatie kunnen fungeren van waaruit mobiele teams 
naar de mensen in de instellingen toe gaan om ze te vaccineren. Hierover zijn gesprekken gaande. Zodra er meer 
duidelijkheid is zullen we u berichten via de crisismail. 
 
Wat betreft patiënt selectie vraagt het SNPG alvast een voorselectie te doen, met name categorie 1 en 2. 
 
VOORLOPIGE SELECTIE VAN PATIENTEN 
Een definitieve beslissing over welke doelgroepen de huisartsen gaan vaccineren is nog niet genomen. 
Het advies is echter wel om selecties te maken van subgroepen die naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn door 
de huisarts gevaccineerd gaan worden. 
Het gaat om de volgende categorieën: 

1. Mensen met een verstandelijke beperking wonende in een instelling, die vallen onder de medische 
verantwoordelijkheid van de huisarts   

2. Verpleeghuisbewoners, die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts 
3. Thuiswonende immobiele kwetsbare ouderen van boven de 60 jaar die NIET vervoerd kunnen worden naar 

een priklocatie. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van vaccins voor de huisartsen dient u heel streng te 
zijn bij het selecteren. Patiënten die op alternatieve wijze wel vervoerd kunnen worden, vallen dus NIET in 
deze selectie. 

4. Huisartsen zelf 
5. Ondersteunend personeel van de huisartsenpraktijken 

De eerste twee categorieën hebben op dit moment de hoogste prioriteit. 
 
Voor meer informatie zie de NHG Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie. 
 
Het selecteren van patiënten kan vanaf 15 januari met hulp van de aangepaste HISsen. 
 
LET OP: U dient hiervoor de laatste versie van uw HIS te installeren! 
 
De HISsen zijn vanaf 15 januari ook geschikt om uw patiënten uit te nodigen. 
Het dringende advies is om te wachten met uitnodigen van uw patiënten totdat er definitieve duidelijkheid is over 
welke doelgroepen met welke vaccins door de huisarts gevaccineerd gaan worden. 
 

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. . 
 

 
 
 
 
 

https://corona.nhg.org/covid19-vaccinatie/
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/


 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
HAP bureau op de site 
Karin Wiering, Agnès Zuurendonk en Trees Seppenwoolde: Samen organiseren en faciliteren zij het werken op de 
HAP. Wil je weten wie je nodig hebt voor wat? Kijk dan op onze besloten site. Te vinden in het menu rechtsboven 
onder Huisartsenpost Beverwijk > HAP bureau 

 
Leren van incidenten 
Bijgaand treft u een casus die zich afgelopen najaar heeft afgespeeld op de HAP. Naar aanleiding van de analyse zijn 
een aantal verbeteracties ingezet, waarmee we hopen processen te verbeteren.  
Zo is o.a. het protocol overleg tussen triagist en arts herzien, met tips voor efficiënte communicatie. Het lijken open 
deuren, maar goede communicatie is zo belangrijk.  In deze casus ontbrak er informatie doordat geen volledige 
overdracht had plaatsgevonden. Leer van de casus en tips, doe er uw voordeel mee. Omdat het iedereen kan 
overkomen zal de zorgcommissie een communicatietraining organiseren waarbij actief geoefend kan worden. 
Daarnaast is het goed om bewust te zijn van de defensieve mindset op de HAP t.a.v. vervoersproblemen. Indien er 
wel een indicatie is voor fysieke beoordeling heeft de HAP een medeverantwoordelijkheid om het vervoersprobleem 
op te lossen; dit kan bijv. een taxi zijn, maar ook een visite behoort tot de mogelijkheden 

 
Protocollen 
Gewijzigd: overleg triagist-arts: heet nu: contact triagist-arts, tips voor efficiënte communicatie/overleg/overdracht. 
Protocol is herzien nav recente calamiteit. 
 
Alle protocollen kunt u vinden op  https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. 
 

 
 

Ketenpartner nieuws  
 

RAV planbaar (besteld) vervoer 
Voor onze hele  ROAZ-regio Noord-Holland / Flevoland zijn  basisafspraken gemaakt voor het aannemen en 
inplannen van planbaar (besteld) vervoer. Daarnaast gelden de lokale werkafspraken zoals in september 
gecommuniceerd via deze nieuwsbrief. Zowel de basisafspraken als de lokale  werkafspraken zijn te vinden op 
onze site onder het kopje Ketenpartners. Tevens nu in de bijlagen. 

 
Mantelzorgondersteuning en respijtzorg door MaatjeZ 

MaatjeZ is het kenniscentrum voor alle mantelzorg gerelateerde vraagstukken in de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Castricum en Uitgeest. MaatjeZ verzorgt een uitgebreid 
aanbod voor de mantelzorgers, waaronder respijtzorg. Hier wordt de mantelzorger tijdelijk 
vervangen door bijvoorbeeld logeerzorg, dagbesteding of een vrijwilliger aan huis. Ook 
worden professionals voorzien van advies, begeleiding en ondersteuning. Heeft u vragen 
over mantelzorgondersteuning, ziet u een overbelaste mantelzorger, of wilt u weten welke 
mogelijkheden van respijtzorg er zijn, dan kunt u contact opnemen met MaatjeZ. De 
mantelzorgconsulenten en respijtcoach van MaatjeZ weten wat er in de regio beschikbaar is 
en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Ook bij het aanvragen van respijtzorg kan de 

respijtcoach ondersteunen.  
In de bijlage vindt u extra informatie over ondersteuning van de jonge mantelzorger en respijtzorg. Een overzicht 
van alle respijtzorg in de regio vindt u in de Respijtfoto.  
MaatjeZ is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 088 - 995 77 88. Mailen kan naar info@maatjez.nl Wilt u een 
specifieke consulent spreken of bent u benieuwd naar het volledige aanbod? Kijk op www.maatjez.nl 
  
 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/test-pagina/hap-bureau/
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/
210105%20bijlage%20artikel%20HVMK%20nieuwsbrief%20MaatjeZ%20.docx
https://www.maatjez.nl/wp-content/uploads/2020/10/Respijtfoto-v20201021.pdf
mailto:info@maatjez.nl
http://www.maatjez.nl/


 

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

