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Gecombineerde bestuur- en algemene ledenvergadering 
De gecombineerde bestuur-en algemene ledenvergadering van de HV-MK is op dinsdag 2 november om 17.00 uur in 
de O&O vergaderruimte, Personeelsflat Beeckzanglaan te Beverwijk. De agenda en stukken worden apart 
toegestuurd. In verband met de catering graag aanmelden via azuurendonk@hv-mk.nl 
 
Coördinatiepunt Midden-Kennemerland live per 1 november 
Nadat de laatste aanpassingen zijn gedaan, gaat het CPMK officieel live vanaf maandag 1 november. Dat betekent 
dat alle aanvragen voor ELV- en GRZ-bedden via dit online portaal kunnen worden aangevraagd. Een van de 
aanpassingen betreft de functionaliteit dat aanvragen van huisartsen en praktijkondersteuners binnen dezelfde 
praktijk van elkaar kunnen worden ingezien.  
De huisartsen in Castricum en Bakkum die ook gebruik zullen maken van dit portaal, worden door Maartje Ermers 
(Van Aanpak) benaderd voor een webinar.  
 
Webinar Wet Zorg en Dwang en Palliatieve zorg 16 en 18 november  
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden, organiseert ViVa! Zorggroep eenmalig een webinar voor de 
huisartsen en praktijkondersteuners in de regio over een tweetal onderwerpen:  

- Wet zorg en dwang: informatie over de wet, onvrijwillige zorg en de rol en taak van de huisarts voor patiënten 
die thuis of in het verzorgingshuis wonen 

- Palliatieve zorg: mogelijkheden van palliatieve zorg binnen ViVa! Zorggroep  
Het webinar duurt 1 uur en wordt gehouden op dinsdag 16 november 12.00-13.00 uur en donderdag 18 november 
17.00-18.00 uur.  
U kunt zich inschrijven voor dit webinar via dit formulier, waarin u tevens uw voorkeursdatum kunt aangeven.   
 
Meedoen met het project Multiculturele en Multidisciplinaire aanpak? Meld je huisartsenpraktijk 
aan! 
Afgelopen jaar is het project Multiculturele en Multidisciplinaire 
(M&M) aanpak voor anderstalige patiënten uit achterstandswijken 
gestart, een initiatief dat ondersteund wordt door het 
Achterstandsfonds. Met de M&M aanpak krijgen 
huisartsenpraktijken handvatten om de zorg voor patiënten met een 
multiculturele achtergrond te verbeteren en onnodige zorg 
verminderen. Dit draagt bij aan een verlaging van de werkdruk en 
verhoging van het werkplezier binnen huisartsenpraktijken.  
 
Deelnemende praktijken krijgen budget voor capaciteitsuitbreiding 
om langere/aangepaste consulten aan te bieden en 
verbeterinitiatieven te kunnen opstarten. Het begrijpen van de 
klachten, achterhalen van de oorzaken en het multidisciplinair 
oplossen hiervan staat centraal binnen het project. Er wordt 
gewerkt met een toolbox met praktische materialen en hulpmiddelen die gelijk in de praktijk kunnen worden ingezet. 
Vooral de mogelijkheid om een langer consult aan te bieden wordt door de deelnemende praktijken als een grote 
toegevoegde waarde ervaren.  
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Wil jij ook meedoen met jouw huisartsenpraktijk? Meld je aan! 
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deelname? Neem gerust contact op met Eva de Vrieze via 
e.devrieze@zonh.nl.    
 
Inschrijving scholing HealthConnected   
In de nieuwsbrief Overgang Ketenzorg bent u geïnformeerd over de scholing van het ICT-platform HealthConnected 
vanwege de overgang ketenzorg. Heeft u zich hiervoor nog niet ingeschreven? Dat kan nu nog, via dit 
inschrijfformulier.  
 
Oproep deelname ZonMw project Samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen  
Dit jaar heeft de HV-MK een subsidie van ZonMw ontvangen voor het uitvoeren van het project Samenhangende zorg 
en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk. Het netwerk was met name op zorg gericht en 
de verbinding met het sociaal domein ontbrak. Met dit project is het netwerk ouderenzorg uitgebreid met gemeenten 
en organisaties uit het welzijns- en sociaal domein. Tijd om de volgende stappen te zetten en concreet aan de slag te 
gaan met die verbinding om zo een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning te realiseren. Voor de 
projectgroep zoeken we een huisarts of praktijkondersteuner uit Heemskerk die graag wil bouwen aan de verbinding 
met het sociaal domein en de gemeenten. De uitvoering vindt plaats in 2022 en zal naar verwachting maandelijks 
maximaal 4 uur van uw tijd vragen. Hiervoor zijn vacatiegelden beschikbaar. Ellen Golbach van praktijk 
Rijksstraatweg heeft dit het afgelopen jaar gedaan en draagt nu het stokje over. Interesse of meer informatie? Neem 
contact op met projectleider Nicole de Reuver,  ndereuver@hv-mk.nl
  
Jaarcongres van Vereniging Arts en Leefstijl van 22-26 november  
Van 22-26 november a.s. vindt het Jubileum jaarcongres van Vereniging Arts en Leefstijl plaats met als thema: ‘10 
jaar Leefstijl, natuurlijk!’ Een hele week lang, elke avond (19.30 tot 21.30 uur) en vrijdag (09.30 – 14.00 uur) delen 
meer dan 70 nationale en internationale sprekers onderzoeksresultaten, praktijkervaringen en nieuwe inzichten in 
leefstijl. Schrijf je in en verdien 12 accreditatie punten!  
In totaal zullen er meer dan 40 lezingen gegeven worden. Deze lezingen kun je via de livestream volgen of achteraf 
terugkijken, tot 2 weken na het congres.  
Voor het volledige programma en een overzicht van de sprekers klik hier.  
 
Vacatures 
Huisartspraktijk Zwart in Heemskerk, zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken nieuwe collega voor de functie 
van Doktersassistente voor 16 - 24 uur in de week (dinsdag en donderdag, eventueel ook de vrijdag). Zie 
bijgevoegde vacature. 
 
Huisartsenpraktijk Rijksstraatweg in Heemskerk zoekt per 1 januari 2022 een vaste waarnemer voor 3 dagen per 
week. (dinsdag, woensdag, vrijdag, andere dagen eventueel bespreekbaar). Zie bijgevoegde vacature. 
 
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Beeldbellen, geluid via telefoon 
Het beeldbellen op de HAP is al meerdere keren helpend geweest, waardoor een patiënt niet op consult hoefde te 
komen. 
Het is alleen niet voor iedereen duidelijk dat de applicatie WeSeeDo op de computer alleen gebruikt wordt  om beeld 
te krijgen en dat het gesprek (dus geluid) gewoon via de  HAP telefoon dient te gaan (ivm opname gesprekken). 
 
Scheiden van patientenstromen HAP – bespreek het voorafgaand aan de dienst! 
De NHG heeft onlangs het schema voor het scheiden van patiëntenstromen aangepast, zie bijlage. Met het 
voortduren van de epidemie en het stijgen van het aandeel immune personen in de bevolking (zie LCI-Richtlijn 
COVID-19 welke personen bij bron- en contactopsporing als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd worden), lijkt het 
niet langer proportioneel om alle patiënten met klachten die mogelijk zouden kunnen passen bij COVID-19 in volledige 
PBM op een apart luchtwegspreekuur te zien, zoals eerder werd geadviseerd. 
Op de HAP volgen we het nieuwe schema. Het nieuwe advies geeft iets meer ruimte voor interpretatie/afweging op 
basis van de bekende feiten/klachten.  Hierdoor kan er verschil in werkwijze zijn per dienstdoende arts en/of per 
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patiënt. Ook kan er gemotiveerd van afgeweken worden. Om die redenen is het wenselijk dat de regie arts 
voorafgaand aan de dienst overlegt met alle aanwezigen hoe er wordt omgegaan met Covidklachten. 
 
Protocollen 
Klik hier voor onze protocollensite.  

 
 
 

  
 
SEZ  
Bijgaande de nieuwsbrief SEZ.  
 
 

 
 
Ketenpartner nieuws  
   
De laatste nieuwsbrief van de SEZ is bijgevoegd in de bijlagen.  
 
 
Agenda 
27-10 Webinar biopteren in de eerste lijn 
02-11 Algemene ledenvergadering 17.00 O&O vergaderruimte Personeelsflat RKZ, Beeckzanglaan te 

Beverwijk 
16-11 Webinar Wet Zorg en Dwang en Palliatieve Zorg  
18-11 Webinar Wet Zorg en Dwang en Palliatieve Zorg 
22/26-11 Jaarcongres Vereniging Arts en Leefstijl 

 

Doel nieuwsbrief: HV-MK leden en waarnemers/medewerkers 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 
a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl.  

Met vriendelijke groet, Agnès Zuurendonk, secretaresse SHMK/HVMK,  Tel: 06-20625431. 
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