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Meedenkers gezocht 
Patiënten die met chronische buikklachten bij de huisarts komen zijn vaak ongerust. Met de Calprotectine test kan de 
ontlasting getest worden op ernstige aandoeningen. Deze test laat in korte tijd zien of een doorverwijzing naar het 
ziekenhuis nodig is en helpt ook bij het geruststellen van de patiënt. Hierdoor vermindert het aantal onnodige 
verwijzingen, en daarmee ook het aantal scopieën. In 2019 is er een DTO geweest over het gebruik van de 
calprotectine test en we willen dit onderwerp graag weer oppakken vanuit het RKZ in samenwerking met de 
huisartsen. Welke huisarts zou hierin willen meedenken vanuit de huisartsenvereniging? 
Voor vragen en of aanmelden kunt u zich wenden tot Merlijn van de Riet:  MvandeRiet@rkz.nl  of Agnès Zuurendonk 
azuurendonk@hv-mk.nl 
 

Declareren van module Toekomstbestendige Huisartsenzorg 
Zilveren Kruis liet ons weten dat alle praktijken die deelnemen aan Toekomstbestendige Huisartsenzorg inmiddels 
kunnen declareren. Praktijken zouden van ZK een bericht hebben gehad dat de prestatiecode voor hen is ingericht. 
Mocht dit niet zo zijn, dan horen wij dit uiteraard graag. Mail dan Eva Euser op eeuser@hczk.nl 
 

Aanvraag ICT versnellingsgelden goedgekeurd!  
Zilveren Kruis heeft recent de aanvraag ICT-gelden digitale versnelling huisartsenzorg van de HOZK/HVMK 
gehonoreerd. Met de toegekende subsidie van circa €1.200.000,- voor de komende 2 jaar kunnen we het digitaal 
fundament in de regio verstevigen en daarin versnelling creëren.  Klik hier voor uitgebreide achtergrondinformatie. 
 

Save the date: 9 september thema-avond  
Nu we zo lang onderlinge overleggen, vergaderingen, Hagro’s en scholingen online hebben bijgewoond, wordt het tijd 
om elkaar weer ‘live’ te ontmoeten. De HV-MK organiseert op 9 september een avond met als thema Samenwerken 
rondom kwetsbare ouderen. Inmiddels zijn er meerdere samenwerkingsverbanden ontstaan en is veel mogelijk 
waardoor u als huisarts of praktijkondersteuner wordt ontlast in de dagelijkse zorg en waardoor uw patiënt de juiste 
zorg door de juiste zorg- of hulpverlener ontvangt. Het programma en de uitnodiging volgt, maar reserveer alvast deze 
datum! 

 
Calprotectine  
Patiënten die met chronische buikklachten bij de huisarts komen zijn vaak ongerust. Met de Calprotectine test kan de 
ontlasting getest worden op ernstige aandoeningen. Deze test laat in korte tijd zien of een doorverwijzing naar het 
ziekenhuis nodig is en helpt ook bij het geruststellen van de patiënt. Hierdoor vermindert het aantal onnodige 
verwijzingen, en daarmee ook het aantal scopieën. In 2019 is er een DTO geweest over het gebruik van de 
calprotectine test en het RKZ en de HV-MK willen dit onderwerp graag weer in samenwerking oppakken. Welke 
huisarts zou hierin willen meedenken? Graag een mail naar azuurendonk@hv-mk.nl 

 
Welzijn op recept  
De sociale teams van Beverwijk en Heemskerk zijn gestart met het project Welzijn op recept. Hierbij helpt en 
ondersteunt de welzijnscoach bijvoorbeeld bij het aangaan van sociale contacten, het vinden van een activiteit of 
verminderen van eenzaamheid. Gesprekken met de welzijnscoach zijn gratis. De folders van welzijn op recept vindt u 
in de bijlage.  
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HealthConnected  
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de verkenning naar HealthConnected als alternatief voor 
VIPSamenwerken. Inmiddels is een eerste testomgeving ingericht en ziet het systeem er veelbelovend uit. Het 
bestuur heeft inmiddels een voorgenomen besluit genomen om HealthConnected te contracteren voor het ICT-
platform. De samenwerkingspartners in de regio worden voor de definitieve besluitvorming betrokken. Ook nodigen 
wij u hierbij nogmaals uit om mee te denken, suggesties te doen of anderszins bij dit proces betrokken te zijn.  
In de regio Zuid-Kennemerland wordt HealthConnected ook ingezet als keteninformatiesysteem. De ervaringen 
hiermee zijn positief. Omdat gestreefd wordt om het aantal systemen binnen de regio zo beperkt mogelijk te houden 
en vanwege de keuze die onze zuidelijke samenwerkingspartner heeft gemaakt, is er sprake van een grote 
waarschijnlijkheid dat de ketenzorginformatie in Midden-Kennemerland ook bij HealthConnected wordt ondergebracht. 
In de volgende nieuwsberichten zullen wij u hier uiteraard over informeren.  

 
Samenwerking in de verzorgingshuizen  
Zoals u vaker heeft kunnen lezen in de nieuwsbrieven, is er een steeds intensievere en prettige samenwerking met 
ViVa! Zorggroep. Een van de onderwerpen betreft de samenwerking in de verzorgingshuizen. Zoals in alle 
samenwerkingsverbanden verloopt ook hier niet alles vlekkeloos. Zo heeft u mogelijk onlangs een brief ontvangen 
waarin de suggestie gewekt kan zijn dat u uw patiënten dient over te dragen aan de specialist ouderengeneeskunde. 
ViVa! Zorggroep heeft aangegeven dat deze brief wat ongelukkig is geformuleerd. De afspraak met ViVa! Zorggroep 
is dat wanneer de gezondheidssituatie van uw patiënt, woonachtig in een woonzorglocatie, dusdanig verslechterd of 
complexer wordt, er overleg plaats vindt of zorg met behandeling niet beter op zijn plaats is. Dit gesprek kan door 
zowel de huisarts als de specialist ouderengeneeskunde worden geïnitieerd. Zodra zorg met behandeling beter past 
bij de zorgvraag van de patiënt, kan de patiënt worden overgedragen aan de specialist ouderengeneeskunde.  

 
Wilt u vaste huisarts in het verzorgingshuis of op een Elv-laag afdeling zijn?  
Met ViVa! Zorggroep onderzoeken we de mogelijkheden om meer met vaste huisartsen in de locaties te werken, voor 
wat betreft de zorg zonder behandeling (het oude verzorgingshuis). Zo zijn er al afspraken in Huis ter Wijck en 
Westerheem gemaakt.  
Graag vernemen wij van u of u interesse heeft om een van de vaste huisartsen te worden op een van de ViVa! 
Zorggroep locaties.  
Dat geldt ook voor de zorg op de Elv-laag bedden. Wanneer patiënten op een Elv-laag bed terecht komen wat te ver 
van de praktijk af is, dient de tijdelijke zorg te worden overgedragen aan een collega-huisarts. Voor zowel huisartsen 
als de Elv-zorgteams, is het prettig als dat vaste huisartsen zijn. 
We horen graag hoe u hierin staat. Wilt u daarvoor deze korte enquête invullen? Dit vraagt slechts enkele minuten 
van uw tijd. Mocht de link niet werken, kunt u bijgaande url invoeren: https://forms.gle/o5cfVwAkN3kZg5zD9 

 
Webinar Coördinatiepunt Midden-Kennemerland  
In een vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het coördinatiepunt waarmee tijdelijke bedden (Elv-laag en 
hoog) rechtstreeks kunnen worden geboekt. Via verschillende webinars zijn inmiddels veel huisartsen en 
praktijkondersteuners geïnformeerd over de werking van het portaal, de vragen die beantwoord moeten worden en 
het proces. Mocht u nog niet in staat zijn geweest hieraan deel te nemen, of wilt u alsnog uw praktijkondersteuner 
hiervoor opgeven, dan kan dat. Er zijn drie extra webinars in week 28 gepland. Aanmelden kan via 
https://forms.gle/AWTfHCxwdH4v7GrM8 

 
Vacature DA 
Praktijk Gooijer en Mandjes is o zoek naar een gediplomeerd doktersassistente (24-32 uur) voor versterking van hun 
gezellige team. Bijgaand vacature. De sluitingsdatum voor solliciteren is 15 juli.. 
 

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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 Stichting Huisartsenpost Midden-Kennemerland  
 
 
 
 

 
Palliatieve sedatie 
Palliatieve sedatie is in principe een zaak voor de eigen huisarts om in te zetten, en alleen in de dienst als er 
dusdanige refractaire symptomen zijn dat het noodzakelijk / goed medisch handelen is om de sedatie direct te starten. 
Aandachtspunten: Voor vrijdag/ weekend alle eigen patiënten zorgvuldig weekend klaar maken en eventueel in 
weekend zelf doen. Maak duidelijke afspraken met patiënt en familie. Zorg voor een goede overdracht naar de HAP. 
 
Zie ook https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/palliatieve-zorg-en-sedatie-op-de-hap/ en 
https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/palliatieve-zorg-in-terminale-fase-op-de-huisartsenpost/ 
 
 

Save the date: Nascholing acute geneeskunde oog/KNO & BLS/AED 
Woensdag 13 oktober zal er vanaf 17:30 weer een nascholingsavond acute geneeskunde worden georganiseerd door 
de HAP voor alle aangesloten huisartsen en vaste waarnemers. Uitnodiging volgt via deze nieuwsbrief, noteer de 
datum vast in uw agenda! 

 
NTS versie 9.12 
Afgelopen week is de nieuwste Callmanager versie geinstalleerd; Daarmee is ook gelijk de nieuwste versie van het 

NTS doorgevoerd, zie bijlage voor de wijzigingen. 
 
Protocollen 
Klik hier voor onze protocollensite.  
 

 
 
 

  

 
SEZ  
Bijgaand SEZ nieuwsbrief 5 en 6, met alle berichten voor de regio MK. 
 

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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