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HV-MK ledenvergaderingen 2021 
De data voor de ALV in 2021: 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 
 

Even voorstellen 
Per 1 april 2021 hebben wij Mick Burger (36 jaar) en Dennis Hooijberg (33 jaar) de praktijk van Arnold van Oudvorst 
en Sabine Willemse (Huisartsenpraktijk Wijk aan Zee) overgenomen. Sinds 2017 zijn wij als waarnemer in 
verschillende praktijken in Noord-Holland geweest. Daarvoor hebben wij beiden op bij de chirurgie gewerkt, Mick in 
Leiden en Dennis in Groningen.  
Wij hebben elkaar leren kennen tijdens de opleiding geneeskunde aan de VU. Huisartsenpraktijk 
Wijk aan Zee past bij onze stijl van huisartsgeneeskunde, we willen graag betrokken en 
kleinschalige zorg bieden.   
 
Persoonlijk over Mick Burger:  
Samen met mijn echtgenote en 3 kinderen woon ik in Haarlem. Voor en tijdens mijn studie heb ik 

professioneel gebasketbald. Ik ga graag kitesurfen aan de 
kust in Noord-Holland.  
 
Persoonlijk over Dennis Hooijberg:  
Samen met mijn vriendin woon ik in Amsterdam. Ik speel 
waterpolo en surf graag. Ik ben teamarts bij 
zaalvoetbalvereniging Hovocubo in Zwaag en bestuurslid 
van zwemvereniging De Meeuwen in Diemen.  
  
 
 

 
Wij hopen op een mooie samenwerking. 
Met vriendelijke groeten, 
Mick Burger en Dennis Hooijberg 
 

Project OPEN: Ondersteuning praktijken DVZA 
Vanuit de regionale coalitie gaan we u ondersteunen bij de stappen die nodig zijn om uiterlijk 1 juli 2021 een DVZA te 
hebben voor uw HIS. Er is daartoe een uitleg sessie gepland op 18 maart 17:00 – 18.00 of 23 maart 12:30 – 13:30 
uur om u nader te informeren en te ondersteunen bij de implementatie van een DVZA. Wij zullen de OPEN 
contactpersonen hiervoor binnenkort een specifieke uitnodiging met informatie sturen. Wel kunt u vast kennis nemen 
van het LHV-bericht dat u in het algemeen informeert over de te nemen stappen voor de ontsluiting voor PGO’s.  

Dennis 
 

Mick 
 

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/wat-moet-u-als-huisartsenpraktijk-doen-voor-een-pgo-aansluiting


Er hoeft nu dus nog geen actie ondernomen te worden, dit bespreken we concreet in de uitleg sessies op 18 of 23 
maart. Mochten jullie in de tussentijd bericht ontvangen van je leverancier, geef dit dan aan ons door via Eva Euser 
(eeuser@hczk.nl) of Jaap Davids (jdavids@hczk.nl) maar ga nog geen overeenkomst aan! 
 
 

Oprichting PCMK 
Eind december 2020 is Paramedische Coöperatie Midden Kennemerland (PCMK) opgericht. 89% van de praktijken 
voor fysiotherapie in Midden Kennemerland hebben zich aangemeld.  
 

Wijkzorg ViVa! Zorggroep  
ViVa! Zorggroep heeft een kaart ontwikkeld met daarin de gebiedsindeling en contactgegevens van de wijkteams. Dit 
overzicht vermeldt de wijkteams thuiszorg, de dagbestedingslocaties en de gespecialiseerde teams. Zo ziet u precies 
welk team waar werkt en hoe u ze kunt bereiken. Deze kaart vindt u in de bijlage. Nieuwe aanvragen kunt u blijven 
doen via bureau Zorgbemiddeling, 088 – 995 86 42  
Wilt u liever een fysieke poster? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar Marijke Bosker,  m.bosker@vivazorggroep.nl.  
 

Uitvoeringsverzoeken ViVa! Zorggroep  
De HV-MK is met ViVa! Zorggroep een nieuwe overeenkomst aangegaan met betrekking tot uitvoeringsverzoeken tot 
voorbehouden handelingen. Met deze overeenkomst zijn een paar belangrijke zaken geregeld die leiden tot een 
administratieve lastenverlichting aan beide kanten en die zorgt dat de verantwoordelijkheden over en weer goed zijn 
geregeld. Daarmee staan we samen in voor kwaliteit van zorg en voor goede samenwerking in de zorg. In de 
overeenkomst is het volgende geregeld:  

1. Uitvoeringsverzoeken hoeven alleen nog maar verstrekt te worden bij voorbehouden handelingen en niet 
meer bij risicovolle handelingen. In de bijlage vindt u een overzicht van deze categorieën. 

2. Uitvoeringsverzoeken kunnen op drie manieren worden verstrekt: telefonisch, schriftelijk en digitaal via 
ZorgDomein. Dit laatste heeft de uitdrukkelijke voorkeur. Op de huisartsenpost worden uitvoeringsverzoeken 
nog telefonisch of schriftelijk verstrekt, totdat dit ook daar digitaal mogelijk is.  

3. De opdracht wordt verstrekt aan ViVa! Zorggroep, waardoor de opdracht door meer verpleegkundigen en/of 
verzorgenden kan worden uitgevoerd.  

4. ViVa! Zorggroep staat in voor de bekwaamheid van de medewerkers die opdracht uitvoeren. Dit betekent dat 
de arts niet meer hoeft na te gaan of de medewerker bekwaam is.   

Er is een standaard formulier Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen beschikbaar (zie bijlage). Dit 
formulier kan ook worden benaderd via ZorgDomein.  
 

Samenwerking en dienstverleningsovereenkomst met HOZK verder uitgebreid 
De samenwerking en dienstverleningsovereenkomst met de Huisartsenorganisatie Zuid-Kennemerland (HOZK) zal na 
2021 verder worden voortgezet en uitgebreid. Dit besluit is op 4 maart door de ledenvergadering HCZK genomen. 
Naast de reeds bestaande ondersteuning vanuit HOZK bij de uitvoering van projecten uit ons regioplan 2021 en de 
Toekomstbestendige Huisartsenzorg, zal HOZK ons in de periode 2022-2024 ook ondersteunen bij de invoering van 
de brede chronische zorg.  
Naar verwachting zal de chronische zorg (ketenzorg) de komende jaren door Zilveren Kruis worden veranderd van 
programmatische zorg (diabetes, COPD, CVRM) naar meer persoonsgerichte zorg. Bij een persoonsgerichte 
benadering zal naast de aandoening ook de zorgzwaarte bepalend zijn voor het zorgaanbod. In Zuid-Kennemerland 
wordt momenteel een pilot hiervoor uitgevoerd. Deze pilot behelst ook wetenschappelijke onderbouwing welke door 
de VU wordt uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze vernieuwende zorg nog beter kan bijdragen aan de gezondheid van 
deze patiëntengroep. De komende periode zal vanuit Zilveren Kruis meer duidelijkheid moeten komen, hoe zij deze 
verdere ontwikkeling van de chronische zorg in de komende jaren ziet.   
HOZK ondersteunt onze regio momenteel o.a. bij de invoering van het GGZ dienstenpakket, planvorming, de 
ondersteuning  bij de vaccinaties via een Taskforce en de invoering van behandelwensgesprekken. Ook hebben wij 
met Zuid-Kennemerland samen een digitaliseringsagenda opgesteld om met elkaar regionale digitaliseringsprojecten 
op te pakken. Voor 2021 blijft de ondersteuning van de ketenzorg bij de SEZ. 
Voor meer informatie: rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl  of dboon@hv-mk.nl 
 

Invoering GGZ dienstenpakket in de regio Midden-Kennemerland per 1 april  
Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van het GGZ dienstenpakket in onze regio. Hiervoor hebben zich 10 
huisartsenpraktijken aangemeld. We starten per 1 april met de invoering van e-health module van Therapieland voor 
de GGZ. Ook de consultatie GGZ zullen we met elkaar inregelen. Consultatie in de GGZ kan gaan over diagnostiek, 
beleid, dilemma’s, medicatie, overbrugging. Contacten zijn inmiddels gelegd met psychiaters van het Rode Kruis 
Ziekenhuis, Parnassia  en het DOC  team. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemende huisartsenpraktijken zal 
dit verder ingeregeld worden. 
De financiële afhandeling  van het GGZ dienstenpakket en declaratie bij Zilveren Kruis  voor deelnemende praktijken 
wordt geregeld via HOZK. Zij zullen deze vergoedingen centraal bij de zorgverzekeraar innen en zorgdragen voor de 
betalingen aan Therapieland. Ook zullen zij het inregelen van de consultatiefunctie ondersteunen en de betalingen 
t.b.v. de consultatie afhandelen. 
Wil je ook deelnemen aan het GGZ dienstenpakket? Meld je dan bij dboon@hv-mk.nl. Instroom kan bij aanvang van 
ieder kwartaal. 

mailto:eeuser@hczk.nl
mailto:jdavids@hczk.nl
mailto:m.bosker@vivazorggroep.nl
mailto:rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl
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Werken jullie al met NHZ Connected App? 
De 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.  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.  
Op dit moment zijn we voor de regio Midden-Kennemerland bezig met het vullen we de sociale kaart. Ook regionale 
transmurale werkafspraken willen we gaan opnemen in 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 of 
heb je andere opmerkingen over deze app, dan graag een bericht naar  azuurendonk@hv-mk.nl
 

Huisartsen en POH-GGZ  gezocht om deel te nemen aan pilot chronische pijn in de 1e lijn. 
Voor de doelgroep chronische pijn is in Gezondheidscentrum Broekpolder een multidisciplinair stepped care 
zorgprogramma ontworpen.  Het doel is om de zorg aan deze patiëntengroep te verbeteren en om de 
patiënttevredenheid en het werkplezier te vergroten. In huisartsenpraktijken is dit vaak een  omvangrijke 
patiëntengroep, die frequent de huisartsenpraktijk bezoekt en waarbij zorgverlening erg gefragmenteerd plaatsvindt.    
De aanpak kenmerkt zich door huisarts en POH-GGZ in de lead, een samenwerkend behandelteam  (huisarts, POH 
GGZ, fysio, oefentherapie en ergotherapie), een gezamenlijke aanpak  met afstemming en consultatie van de tweede 
lijn en (terugval)preventie. De aanpak is gebaseerd op NHG standaard Chronische pijn. Behandeling van chronische 
pijn start in de stepped care met de minst intensieve vorm van adequate behandeling op basis van de benodigde 
zorgzwaarte. Indien nodig zet men steeds een stap verder. 
Graag zouden we deze aanpak in pilotvorm willen uitvoeren en toetsen. Ook willen we met elkaar bedenken op welke 
wijze deze aanpak via een netwerkgerichte aanpak verder verspreid kan worden in Midden-Kennemerland.  
Wil je als huisarts met jouw praktijkondersteuner ggz hierover meedenken en deelnemen? Dan horen we jouw reactie 
graag! Aanmelden kan bij: rbeunder@huisartsenbroekpolder.nl    
 

Vacature DA 
In de praktijk van Jilles Kramer is een vacature voor een doktersassistente voor 24-38 uur per week, zie bijlage. 
 

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  
 
 
 
 

 
 
Triagist in opleiding 
In deze bijzondere tijd hierbij mijn kennismaking. Ik ben Cathelijn van der Werff en sinds enkele 
maanden werkzaam bij de Hap. 
Met mijn familie woonden wij op verschillende plekken in de wereld. Inmiddels zijn wij als familie 
met man en twee tienerkinderen al weer een tijdje gesetteld in Schoorl, waar ik het heerlijk vind 
te sporten en bos-en strandwandelingen te maken. 
SInds enkele jaren werk ik nu in de zorg, eerst als doktersassistente en nu met veel 
enthousiasme bij de Hap in opleiding voor triagiste. 

 
 
Vaccinatie patienten in kleinschalige instellingen met WLZ indicatie 
18 en 19 maart zijn bijna alle kleinschalige instellingen bezocht voor de 2

e
 vaccinatie met Moderna. Alle praktijken 

worden op de hoogte gesteld van datum en batchnummer, ter verwerking in het HIS. Neem contact op met uw HIS 
leverancier indien u vragen hebt over de koppeling met CIMS (Dit is het COVID-vaccinatie Informatie- en 
Monitoringsysteem (CIMS) van het RIVM.) 
 

Mailen i.p.v. faxen 
De fax gaat verdwijnen. Vanaf heden kunnen alle triagisten bij de algemene mailbox, hap@rkz.nl en zullen zij bij 

mailto:azuurendonk@hv-mk.nl
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/
mailto:hap@rkz.nl


aanvang van hun dienst deze mailbox openen.  
N.B. niet gebruiken voor: 

 Dienstwijzigingen >> die horen via Intershift 

 Overdracht van patiënten >> die horen via het huisartsenportaal 
 

Huishoudelijke mededelingen 
 Start je dienst om 18 uur, zorg dan dat je al gegeten hebt 

 Nogmaals het verzoek om aan het begin van de dienst goed af te stemmen hoe er samengewerkt wordt die 
dienst, in het bijzonder aan artsen die meer dan 28 weken zwanger zijn en daarom geadviseerd is niet op de 
Covid te werken. Zorg dat er altijd iemand beschikbaar is voor Covid consulten en/of visites. 

 

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  
 
Aandacht voor adequate overdracht 
Naar aanleiding van meerdere VIM meldingen over het niet doen van een overdracht door een huisarts na 
aanvraag van een ambulance(spoed)rit, is hier door de VIM commissie van de ambulancedienst in de regio 
Kennemerland onderzoek naar gedaan.  
In het digitale ambulanceritformulier is gekeken binnen de periode 1 december 2020 tot 1 maart 2021 naar 
meldingen waarbij huisartsen wel ter plaatse zijn geweest maar vertrokken zijn zonder een adequate overdracht te 
doen. Van 682 van dergelijke ritten is dit 97 keer (14.2%) helaas het geval geweest.  
Het is essentieel dat er een goede overdracht wordt gedaan binnen de spoedzorgketen door zowel 
ambulancediensten, huisartsen als ziekenhuizen, dit komt de (spoed)zorg alleen maar ten goede. Dit is ook  
landelijk afgesproken in Kwaliteitskader Spoedzorgketen. 
Derhalve het verzoek aan alle huisartsen om weer scherp te zijn op  een adequate overdracht (SBAR). 
 
Uitnodiging scholing schouderklachten in de eerste lijn  
Zie bijlage, 15 april 2021 van 20-21 uur. 
 

 
 

 
 
 

SEZ nieuwsbrief 02 
Bijgaand treft u alle relevante informatie vanuit SEZ voor onze regio. 

https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/


 

 

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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