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Huisartsenzorg in het verzorgingshuis  
Veel huisartsen in de regio hebben patiënten in een of meerdere woonzorglocaties van ViVa! Zorggroep. Met ViVa! 
Zorggroep zijn we in gesprek om de samenwerking tussen huisartsen en zorgteams te verbeteren en de 
zorgverlening beter op elkaar af te stemmen. In dit kader willen we u informeren dat we in Huis ter Wijck twee 
afspraken hebben gemaakt.  
De eerste afspraak is dat alleen de verpleegkundige contact opneemt met de huisarts. Zij doet de triage en bepaalt of 
de huisarts benaderd moet worden. Zij zorgt tevens dat alle relevante informatie paraat is. Op die manier willen we 
voorkomen dat u als huisarts wordt gebeld terwijl het eigenlijk niet nodig is, maar ook dat u niet door telkens andere 
zorgmedewerkers wordt benaderd.  
Daarnaast starten we in Huis ter Wijck een pilot waarin alle nieuwe bewoners gevraagd wordt om patiënt te worden bij 
Huisartsenpraktijk Wijkerbaan. Tanja Groot wordt daarmee de ‘vaste’ huisarts in het verzorgingshuis, waarbij uiteraard 
de artsenvrijheid van patiënten wordt gerespecteerd. Momenteel zijn er meer dan 20 huisartsen in Huis ter Wijck met 
1 á 2 patiënten. We willen met deze pilot nagaan of de zorg voor de patiënt en de samenwerking met het zorgteam en 
de specialist ouderengeneeskunde verbetert en tegelijk de belasting voor de huisarts afneemt.  
Mogelijk is het voor uw patiënt en u nu al interessant om de patiëntenzorg over te dragen aan Tanja Groot. U kunt 
hierover contact opnemen via huisartsenwijkerbaan@ezorg.nl 
 

ICT Platform HealthConnected  
Eind vorig jaar is het gebruik van en de tevredenheid over VIPSamenwerken geëvalueerd. Hieruit bleek een beperkt 
gebruik van VIP in de regio en onvoldoende tevredenheid over de toepassingen, zonder dat er sprake is van 
additionele kosten en een tijdsinvestering voor verdere implementatie. Daarnaast speelde de ontwikkeling van 
verdere samenwerking met Zuid-Kennemerland, waar een pilot met het ICT-platform van HealthConnected was 
gestart. Inmiddels is deze pilot beëindigd met een positieve evaluatie. Voor het bestuur was dit voldoende reden om 
HealthConnected als alternatief voor VIP verder te onderzoeken.  
Inmiddels hebben de eerste gesprekken met HealthConnected plaatsgevonden en wordt er nu een mini-testomgeving 
ingericht om te beoordelen of HealthConnected ook in de regio Midden-Kennemerland passend is. De komende 
maanden zal in het teken staan van het selectieproces, waarna gestreefd wordt tot besluitvorming in september. 
Mocht u nu al willen meedenken of suggesties geven, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Reuver via 
info@enblocadvies.nl 
  

Coördinatiepunt Midden-Kennemerland (CPMK) 
Ouderen uit Midden Kennemerland die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, bijvoorbeeld na een operatie of het tijdelijk 
wegvallen van de mantelzorger, kunnen vanaf juni 2021 nog sneller terecht voor herstelzorg dankzij een innovatief 
portaal. Samen met het Rode Kruis Ziekenhuis en ViVa! Zorggroep heeft de HV-MK een coördinatiepunt ontwikkeld 
dat verwijzers in staat stelt om actuele beschikbaarheid van plekken direct in te zien en meteen te boeken. Hiermee is 
het bellen naar verschillende locaties ten einde en wordt na het invullen van een aantal vragen duidelijk waar plaats 
is. Verwacht wordt dat huisartsen hiermee fors ontlast worden en dat aan patiënten en hun familie sneller duidelijkheid 
kan worden geven.  
Het portaal is in eerste instantie beschikbaar voor ELV en GRZ-zorg. De werking van het portaal, de vragen en het 
proces vraagt enige toelichting en duiding. Hiervoor worden webinars voor huisartsen en praktijkondersteuners-
ouderen georganiseerd. De webinars vinden plaats in juni en duren een uur. U ontvangt binnenkort per mail een 
uitnodiging van Agnès Zuurendonk met daarin een link waarmee u zich kunt inschrijven voor één van de vijf opties. U 
ontvangt daarna een link voor deelname en een inlog voor het portaal.  
Heeft u vragen over het portaal of over het webinar, dan kunt u contact opnemen met Nicole de Reuver via 
info@enblocadvies.nl 
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Concentratie ELV-hoog bedden in Meerstate  

ViVa! Zorggroep heeft er sinds kort voor gekozen om ELV-Hoog alleen nog maar aan te bieden in haar locatie 
Meerstate in Heemskerk. Door deze centralisatie wordt de ligduur verkort en de doorstroom naar huis vergroot. Dit 
biedt daarnaast mogelijkheden voor kwalitatief hoogwaardige zorg met een goed revalidatieklimaat. 
De aanwezigheid van de capaciteit ELV-laag in de ViVa! Zorggroep-locaties blijft ongewijzigd. 
 

Vacature assistente 
Huisartsenpraktijk De Kleis zoekt in verband met zwangerschapsverlof van een van de vaste assistentes en 
zomervakantie in de periode van 21 juni t/m 20 augustus een assistente voor 3 dagen per week. Graag iemand met 
ervaring en die in het team past. Voor informatie kan je contact opnemen  met de praktijk op tel nr 0251-317818. Een 
mail met CV sturen kan naar assistentekleis@zorgring.nl 
 

PBM weer regulier 
Per 1 juli stopt Anita Bruinsma met het regelen van PBM voor onze regio. Voor zover bekend zijn er geen problemen 
meer bij de reguliere leveranciers. Iedere praktijk dient dus weer volledig bij de eigen leverancier te bestellen. 
 

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.  
 

 
 

 
>>>Deze nieuwsbrief bevat geen berichten van SHMK, SeZ of ketenpartners<<< 

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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