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Even voorstellen 
Graag stel ik me in deze nieuwsbrief officieel voor. Mijn naam is Lenneke Jobse. Vanaf 1 juli ben 
ik mede praktijkhouder van Huisartsenpraktijk De Kleis in Uitgeest, samen met Els Welleman en 
Talitha van der Woel. Tot voor kort werkte ik als waarnemer in deze praktijk dus de regio en 
patiënten zijn mij al bekend.  Samen met mijn man en 3 jonge kinderen woon ik in Castricum, de 
plaats waar ik ook ben opgegroeid. En tevens de plaats waar we genieten van het strand en de 
duinen binnen handbereik voor de nodige ontspanning.  
Ik kijk uit naar een goede samenwerking.  
Wellicht tot binnenkort op de huisartsenpost. 
Hartelijke groet, Lenneke Jobse 
 
Coördinatiepunt Midden-Kennemerland  
Het CPMK is 1 november officieel live gegaan. Alle aanvragen voor ELV- en GRZ-bedden kunnen online via dit 
portaal worden aangevraagd. Voor de huisartsen in Castricum en Bakkum, die ook gebruik zullen maken van dit 
portaal, wordt binnenkort een webinar georganiseerd waarin het portaal, de toepassing en de werking worden 
uitgelegd. Heeft u het webinar nog niet gevolgd en wilt u dit alsnog doen? Dan kunt u aansluiten bij het komende (en 
tevens laatste) webinar. Stuur daarvoor een mail naar ndereuver@hv-mk.nl  
 
Inlogaccounts CPMK  
Nog niet alle huisartsen en praktijkondersteuners hebben een inlog aangemaakt voor het portal. Wij raden u aan dit 
spoedig te doen, ook als u nu nog geen gebruik hoeft te maken van het portal. Dat zorgt ervoor dat de aanvraag een 
stuk sneller verloopt, zodra u een tijdelijk bed voor een patiënt wilt aanvragen. U kunt een inlog aanvragen via 
cpmk@vivazorggroep.nl. Houdt u er rekening mee dat inloggen met een extra code via uw mobiele telefoon zal gaan.    
 

 

 
 

 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

Het bestuur van de HAP werkt in nauw overleg met het RKZ aan de nieuwbouw van de HAP.  
Het RKZ werkt aan een vernieuwd gebouw dat past bij haar toekomstplannen. Aan de voorkant van het bestaande 
hoofdgebouw komt een nieuw gebouw. In dit ‘interventiecentrum’ komen het Spoedplein met een overdekte 
ambulancehal, de beeldvormende diagnostiek (radiologie) en het operatiecentrum. Hier komt de hightech van het 
ziekenhuis: de modernste technologie in een nieuwe jas. In deze aanbouw komt ook de entree die een warm welkom 
aan onze gasten biedt. Niet alleen zal het aanzicht verbeterd worden, maar ook de toegang vanaf de parkeerplaats 
over de Vondellaan naar de ingang van het ziekenhuis. De oplevering is begin 2024 gepland. Dat betekent dat in het 
najaar van 2022 de eerste palen de grond in moeten. Voor meer informatie over de renovatie kunt u kijken op 
www.rkz.nl/bouw 
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De HAP wordt goed betrokken bij de inrichting van het Spoedplein, waardoor we vorm kunnen geven aan de wensen 
zoals geformuleerd in onze gezamenlijke spoedpostvisie. 
 
InterShift LINK, dé app voor huisartsen en waarnemers 
Deze maand heeft InterShift de app InterShift LINK gelanceerd. Dé app voor huisartsen en waarnemers op de 
huisartsenpost. Eén app waarbij de huisarts de te verkopen ANW diensten kan publiceren, erover kan communiceren, 
verkopen en automatisch in het rooster kan laten opnemen. Eén app waarbij de waarnemer de te koop staande ANW 
diensten (van alle aangesloten huisartsenposten) kan zien, erover kan communiceren en kopen. 
Voor meer informatie kijk: https://intershift.nl/link/ 
 
Protocollen 
Klik hier voor onze protocollensite.  
 
Herzien: uitvoeringsverzoek v1.3, zie ook bijlage 

 
 

  
 
SEZ  
Bijgaande de nieuwsbrief SEZ.  
 

 
 
Ketenpartner nieuws  
   
Antistollingszorg landelijk & regionaal: Urgentie is geboden. 
De vier regionale trombosdiensten (Salt, Starlet-DC, Diagnos IQ en trombosedienst Rode Kruis Ziekenhuis 
organiseren een nascholing antistolling. 
Datum: dinsdag 30 november 2021 
Tijdstip: 19.00-21.00 uur 
Doelgroep: huisartsen, praktijkondersteuners somatiek, Specialisten Ouderengeneeskunde 
Locatie: Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD  Alkmaar 
Accreditatie: 2 uur 
Inschrijving kunt u hier 
 
Digitale afspraak laboratorium en de prikposten van het Rode Kruis Ziekenhuis 
Al een jaar werken het laboratorium en de prikposten van het Rode Kruis Ziekenhuis op afspraak. Patiënten kunnen 
digitaal hun afspraak maken via rkz.prikafspraak.nl Helaas constateert het ziekenhuis dat nog steeds heel veel 
patiënten bellen voor een afspraak. Patiënten vertellen regelmatig dat juist de huisarts of assistente hen heeft 
verteld telefonisch een afspraak te maken. Het Rode Kruis Ziekenhuis vraagt u allemaal nogmaals om uw patiënten 
voor het maken van een afspraak bij ons laboratorium door te verwijzen naar rkz.prikafspraak.nl.Hartelijk dank! 
 
Het nieuwe RKZ 
Het RKZ heeft enorme kansen in de regio. Nu en in de toekomst. Die kansen gaan we benutten, maar dat vergt 
veel van de organisatie. Het lukt alleen met actieve deelname van onze zorgprofessionals in samenwerking met 
RvB en het management. Na veel gesprekken en brainstormsessies is een programma -een manifest- ontwikkeld: 
het nieuwe RKZ. 
  
In dit manifest zijn zeven ambities helder benoemd. Ze zijn vormgegeven in zeven programma’s. Er zijn zeven 
werkgroepen die de actielijnen uitwerken tot concrete werkplannen. Elk programma heeft een boegbeeld, dat het 
gezicht is van het programma en iemand die het programma faciliteert. Een overkoepelende Programmaboard 
bewaakt voortgang en samenhang. 
  
Het belangrijkste uitgangspunt is: iedereen doet mee! Dat wil zeggen; iedere manager en medisch specialist 
committeert zich expliciet aan (ten minste) één programma terwijl ook vele andere medewerkers actief bij de 
programma’s betrokken zijn. Uitgebreidere informatie, video’s, actualiteiten en 
successen kan je lezen en volgen via de website nieuw.rkz.nl. 
 
De patiënt op reis, van A naar RKZ 
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Vanaf oktober is het project "De patiënt op reis, van A naar RKZ" gestart. Het project heeft als doel om binnen korte 
tijd de kwalitatieve en kwantitatieve (digitale) bereikbaarheid van het ziekenhuis te verbeteren. Op deze manier 
willen we de poliklinieken financieel gezond maken en de gastvrijheid binnen het ziekenhuis verbeteren! 
  
Een van de werkgroepen van dit project gaat over het digitaal verwijzen en registeren van de patiënt. De visie van 
de huisartsen is hierbij enorm van belang. Daarom zijn we op zoek naar een aantal huisartsen die over dit 
onderwerp willen meedenken d.m.v. online sessies en het geven van feedback op bepaalde stukken. Dit zal twee 
keer zijn in de periode van december 2021 t/m februari 2022.  
  
Wilt u meedenken over dit onderwerp? Neem dan contact via mvanderiet@rkz.nl.    
 
Regels en nieuwe ontwikkelingen t.a.v. Chronisch Chronisch ZorgNet 
Middels de bijgevoegde brief willen de paramedici u op de hoogte brengen van een aantal aandoeningen die vallen 
onder het Chronisch ZorgNet. Per aandoening is verschillend of een patiënt aangemeld kan worden via DTF of 
verwijzing en aan welke voorwaarden deze verwijzing moet voldoen. Via de zorgzoeker van het Chronisch ZorgNet 
kunt u gespecialiseerde fysiotherapeuten vinden voor de verschillende aandoeningen. Deze zorgzoeker vindt u via 
https://chronischzorgnet.nl/nl/zorgzoeker 
 
IJmond Geboortezorg stelt zich voor  
IJmond Geboortezorg is begin 2017 als coöperatie opgericht en bestaat uit 
verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, echopraktijken en het Rode 
Kruis Ziekenhuis. De Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO) behoort 
daarmee tot de kopgroep van negen IGO’s in Nederland. De zorgverleners, 
verbonden aan deze organisatie, geloven dat samenwerken zorgt voor hoge kwaliteit van zorg in combinatie met 
een hoge klanttevredenheid. Gezamenlijk dragen we de zorg rondom (nog niet) zwanger worden, zwanger zijn, 
bevallen, de kraamtijd en de verandering naar ouderschap in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, 
Uitgeest en Castricum. We werken daarbij nauw samen met de JGZ Kennemerland en willen bovendien de 
samenwerking met de huisartsen intensiveren.  
De samenwerking tussen de zorgverleners gaat verder dan alleen de directe zorg voor de (aanstaande) moeder en 
haar (ongeboren) kind. We organiseren gezamenlijk innovatieve projecten om de zorg steeds beter en efficiënter in 
te richten en om de samenwerking in en rondom de geboortezorg te verbeteren.  
Na bijna vijf jaar kunnen we uit ervaring zeggen dat samenwerken in geboortezorg leidt tot betere kwaliteit van zorg 
en tevredenheid bij onze cliënten, uw patiënten. Binnenkort ontvangt u van IJmond Geboortezorg meer informatie 
over wat we doen en hoe we de afstemming en samenwerking met de huisartsen verder willen vormgeven. Wilt u 
nu alvast meer weten, kijk dan ook eens op www.ijmondgeboortezorg.nl of mail naar info@ijmondgeboortezorg.nl 
 
Special Olympics Health Congress 
Tweede editie van het digital Special Olympics Health Congress op 30 november voor huisartsen en studenten 
geneeskunde om mensen met een verstandelijke beperking beter te leren begrijpen. Zie bijlage 
 
Agenda 
18-11 Webinar Wet Zorg en Dwang en Palliatieve Zorg 
22/26-11 Jaarcongres Vereniging Arts en Leefstijl 
30-11 Nascholing antistolling 
30-11 Special Olympics Health Congress 

 

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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