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Aanbieders van wijkverpleging in Midden-Kennemerland  
In de regio Midden-Kennemerland zijn meerdere thuiszorg aanbieders actief in het leveren van verzorging en 
verpleging thuis. In de bijlage vindt u een overzicht welke zorgaanbieder in welke wijk en woonplaats thuiszorg levert 
met de bijbehorende contactgegevens. Deze aanbieders zijn allen gecontracteerd door de zorgverzekeraar. 
 

Toolbox psychosociale hulp en nazorg voor zorgprofessionals 
De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft in samenwerking met GGD-HN en GGZ-NHN de ‘Toolbox 
psychosociale hulp en nazorg’ voor zorgprofessionals’ gemaakt in fase 3, maar hij is natuurlijk ook heel goed 
bruikbaar in de huidige situatie met langdurige zware belasting in de zorg. De ‘Toolbox psychosociale hulp en nazorg’ 
bevat informatie en concrete tips en tools en is te vinden op https://publicaties.vrnhn.nl/toolbox-psychosociale-
hulp/welkom/  
De informatie, tips en tool zijn te vinden op het niveau van de zorginstelling, het team en het individu. Daarnaast is in 
de Toolbox een indeling gemaakt in drie fases: van preventie, langdurige en acute mentale overbelasting tot ernstige 
verwikkelingen. 
 

Medische keten doet oproep aan de regio 
Namens ons crisisteam zitten Rense Duursma en Karin Wiering in de communicatie werkgroep van de regio omtrent 
netwerk fase 3, crisiszorg. 
Dinsdag is bijgaand persbericht, waaraan zij hebben meegewerkt, de deur uitgegaan, waarbij samen met onze 
ketenpartners in Kennemerland zorgen worden geuit over het publieke debat inzake de maatregelen terwijl de zorg 
nog steeds overbelast is. Het artikel is inmiddels op diverse media verschenen (kranten, websites, social media, etc.). 
 

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. . 
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Geen dienst meer bij >= 28 weken zwangerschap 
In de RIVM richtlijn,  https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19 - wordt het verlenen van Covid-19 gebonden 
zorg door zwangeren >= 28 weken afgeraden; Aangezien wij een kleine post zijn, kan er in de praktijk geen 
onderscheid gemaakt worden: Iedere ingeroosterde arts moet elke vorm van zorg kunnen bieden om de werklast te 
kunnen verdelen. Wie geen Covid zorg wil doen kan geen dienst doen. 

https://publicaties.vrnhn.nl/toolbox-psychosociale-hulp/welkom/
https://publicaties.vrnhn.nl/toolbox-psychosociale-hulp/welkom/
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/corona-sociale-kaart-midden-kennemerland/


Daarom heeft de zorgcommissie besloten dat - zolang er Covid zorg geleverd wordt-  artsen die meer dan 28 weken 
zwanger zijn op onze HAP geen diensten meer kunnen doen. In de praktijk betekent dat: 

- Voor praktijkhouders dat zij zelf voor vervanging zorgen (ruilen/waarneming regelen) 
- Voor waarnemers dat zij niet meer op diensten kunnen inschrijven 
- Voor AIOS dat hun opleider aanwezig dient te zijn om de Covid zorg te leveren. 

(N.B. uitzondering mogelijk voor wie wil werken en Covid zorg wil doen ondanks zwangerschap) 
 

Foto nodig? 
Wanneer er een foto gemaakt moet worden vanaf de HAP, moeten mensen eerst langs de SEH. Op de SEH wordt de 
patiënt ingeschreven in HiX, daarna kan men pas naar radiologie om de foto te laten maken. 
 

Huishoudelijke mededelingen 
Zoals vorige nieuwsbrief ook aangekondigd gaat de fax op de HAP op den duur verdwijnen en kan er gemaild worden 
naar hap@rkz.nl . Gaarne voor communicatie over patiënten informatie vanuit de praktijk ook gebruik maken van 
beveiligde mailadressen. (Bijv. Wanneer er een waarneembericht bij een praktijk terecht gekomen is waar deze niet 
thuis hoort, kan dit naar hap@rkz.nl gemaild worden met vermelding van naam en geboortedatum) 
   

Protocollen 
Nog niet iedereen weet onze interne protocollensite te vinden. Deze staan al geruime tijd niet meer op de RKZ site 
maar op onze eigen besloten webpagina, te openen via de link https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/ 
Tip: u kan deze site makkelijk als webapp op uw smartphone plaatsen. Meer info in bijgaande gebruiksaanwijzing. 
Updates: de werkinstructies “computer opstarten in de auto” en “pinautomaat” zijn recent vernieuwd. 
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Vervoer naar vaccinatielocatie 
De Stichting Vrijwilligers Vervoer IJmond rijdt met name mensen in een rolstoel (geestelijk- en lichamelijk 
gehandicapt). 
Zij hebben een overeenkomst met de gemeente Heemskerk en Beverwijk voor het gratis vervoeren naar 
vaccinatielocaties. Deze gemeenten betalen de ritkosten. U kunt uw patiënten hierop attenderen. 
 

Covid herstelzorg 
De doorverwijzing van patiënten naar  paramedici gaat niet altijd helemaal goed. Middels bijgaande brief wijzen zij 
de huisartsen op de regels t.a.v. paramedische herstelzorg COVID.  
Extra bijgevoegd de factsheet voor indicaties eerstelijns paramedische herstelzorg; wellicht geeft deze nog wat 
meer duidelijkheid over bij welke indicaties verwezen kan worden. 
 

Trauma capitis: wanneer eigen vervoer? 
Op de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland ziet men helaas weer een toename in de aanvraag van 
ambulanceritten door huisartsen voor patiënten die conform de werkafspraak met eigen vervoer naar het ziekenhuis 
kunnen gaan. Dit leidt tot onnodige discussies en wederzijds onbegrip 
Graag wil ik nogmaals jullie aandacht vestigen op het bijgevoegde bestand ‘Afspraken t.a.v. patiënten met een 
trauma capitis’.  
 
 

 
 

 
 
 

SEZ  
Bijgaand SEZ nieuwsbrief nr 3 
 

mailto:hap@rkz.nl
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. 

mailto:t.seppenwoolde@huisartsenpostbeverwijk.nl

