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Ondersteuners HOZK stellen zich voor 
In het bijgevoegde magazine van Huisartsen Zuid Kennemerland is een smoelenboek opgenomen van de 
medewerkers die ook de huisartsen in Midden Kennemerland ondersteunen. Leuk om een gezicht te hebben wij de 
namen die u steeds vaker voorbij ziet komen.   
 
Uitstel live-gang CPMK 
In eerdere berichten hebben wij u geïnformeerd over het Coördinatiepunt Midden Kennemerland (CPMK). Via 
dit coördinatiepunt kunnen na online triage direct spoedopnames voor ELV en GRZ geboekt worden.   
  
Inmiddels hebben ca. 50 huisartsen, POH-ers en doktersassistentes een Webinar gevolgd waarin het nieuwe portaal 
is toegelicht en gedemonstreerd. Ook de transferverpleegkundigen van het RKZ weten hoe het portaal te gebruiken 
en zijn de afdelingen bij ViVa! Zorggroep geschoold.    
In de zomer is een pilot gestart waar het portaal uitgeprobeerd en getest wordt. Wegens Covid-19 en vakantie is het 
aantal geplaatste patiënten via het CPMK echter nog beperkt geweest. Reden om de pilot te verlengen en de 
livegang uit te stellen tot in ieder geval eind september.   
Eind september wordt u op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en definitieve live gang.  
 
Herhaalde oproep: 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 huisarts 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 als u dat nog niet heeft gedaan? Dit 
vraagt slechts enkele minuten van uw tijd. Mocht de link niet werken, kunt u bijgaande url invoeren: 
https://forms.gle/o5cfVwAkN3kZg5zD9 
 
Pilot biopteren verdenking van huidtumoren in de eerste lijn. 
In het najaar start RKZ met de pilot biopteren verdenking van huidtumoren in de eerste lijn. 
Met deze pilot willen we voor patiënten zorg dichterbij huis organiseren. De huisarts kan zelf het biopt nemen en 
opsturen. De foto en uitslag van biopt deelt de huisarts via ZorgDomein met de dermatoloog voor een meekijkconsult.  
Patiënten hoeven op deze manier niet naar het ziekenhuis te komen voor het afnemen van het biopt op een locatie op 
het lichaam waar en een excisie makkelijk is. De consultatie vindt telefonisch plaats. Voor locaties op het lichaam 
(zoals het gelaat of het onderbeen) waar een excisie ingewikkelder is, blijft afname door de dermatoloog noodzakelijk. 
 
Er is een regionale transmurale werkafspraak gemaakt die als richtlijn kan worden gebruikt. Deze wordt op de NHZ-
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connected (https://nhz-connected.nl/documenten) geplaatst bij start van de pilot. 
RKZ organiseert, samen met de HV-MK, een korte Webinar waarin de dermatologen uitleggen in welke situaties een 
biopt kan worden genomen. Zodra de datum van de Webinar bekend is, communiceren we die in de nieuwsbrief. Bij 
twijfel kan de huisarts altijd de patiënt insturen naar het ziekenhuis.  
 
Wilt u meedoen aan deze pilot of heeft u vragen over de pilot? Stuur een mail naar: zorginnovatie@rkz.nl 
 
Waarnemer gezocht voor zwangerschapsverlof 
Huisartsenpraktijk Huisman en De Moor in Uitgeest is in verband met zwangerschapsverlof op zoek naar een 
waarnemer voor de dinsdag en vrijdag in de periode 1-2-2022 tot 1-7-2022. Voor meer informatie of bij interesse kun 
je contact opnemen met Ruud Huisman of Lette de Moor op 0251-312215 optie 4 intercollegiaal (niet op dinsdag) 
Of mailen naar rhuisman76@gmail.com 
 
Project Multiculturele en Multidisciplinaire aanpak voor verlaging  
werkdruk en meer werkplezier in huisartsenpraktijken 
Afgelopen jaar is het project Multiculturele en Multidisciplinaire (M&M) 
aanpak voor anderstalige patiënten uit achterstandswijken gestart, een 
initiatief dat ondersteund wordt door het Achterstandsfonds. Met de 
M&M aanpak krijgen huisartsenpraktijken handvatten om de zorg voor 
patiënten met een multiculturele achtergrond te verbeteren en onnodige 
zorg verminderen. Dit draagt bij aan een verlaging van de werkdruk en 
verhoging van het werkplezier binnen huisartsenpraktijken.  
 
Deelnemende praktijken krijgen budget voor capaciteitsuitbreiding om 
langere/aangepaste consulten aan te bieden en verbeterinitiatieven te 
kunnen opstarten. Het begrijpen van de klachten, achterhalen van de 
oorzaken en het multidisciplinair oplossen hiervan staat centraal binnen 
het project. Er wordt gewerkt met een toolbox met praktische materialen en hulpmiddelen die gelijk in de praktijk 
kunnen worden ingezet. Vooral de mogelijkheid om een langer consult aan te bieden wordt door de deelnemende 
praktijken als een grote toegevoegde waarde ervaren.  
 
Wil jij ook meedoen met jouw huisartsenpraktijk? Meld je aan!  
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over deelname? Neem gerust contact op met Eva de Vrieze via 
e.devrieze@zonh.nl.    
 
Webinar culturele diversiteit  
Dit najaar wordt vanuit het project voor alle geïnteresseerde HVMK-leden een webinar over culturele diversiteit 
georganiseerd in samenwerking met Pharos. Meer informatie hierover volgt!   
 
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  
 
 
 
 

 
Goede omschrijving bij gebruik beeldmateriaal 
Op de HAP wordt momenteel zowel gebruik gemaakt van gemailde foto’s als beeldbellen om een beter beeld te 
krijgen bij een hulpvraag. Dit beeldmateriaal wordt niet bewaard. Het is daarom belangrijk om een goede omschrijving 
van het bekeken beeld in het dossier op te nemen.  
De patiënt moet ook worden geïnformeerd dat er wel naar de foto gekeken wordt maar dat deze door de HAP niet 
bewaard wordt (hij komt dus niet in het dossier van de huisartsenpost). 
 
Nascholing acute geneeskunde oog/KNO & BLS/AED 
Woensdag 13 oktober zal er vanaf 17:15 een nascholingsavond acute geneeskunde worden georganiseerd door de 
HAP voor alle aangesloten huisartsen en vaste waarnemers.  
Inhoud Training  
Acute onderwerpen: o.a. het Acute oog door specialist: Jeroen Beerthuizen  
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Bij de BLS/AED wordt aandacht besteed aan het aanleren van de basisreanimatie. De cursist krijgt ruimschoots de 
gelegenheid de BLS te oefenen en te oefenen met de Automatische Externe Defibrillator (AED). Trainer: Lars 
Schelvis Voor het programma verwijzen wij u naar de bijgevoegde uitnodiging.  
Locatie RKZ Beverwijk. (prof de Groot zaal I en II en 2 spreekkamers tegenover de HAP) De opening zal zijn in de 
Prof. De Grootzaal 1  
Accreditering huisartsen: 3 uur in uw GAIA dossier  
Inschrijfkosten: Aan deze training zijn voor u geen kosten verbonden. De Huisartsenpost Beverwijk biedt u deze 
training aan.  
Inschrijving: Vóór 1 oktober per mail bij Agnès Zuurendonk, via a.zuurendonk@huisartsenpostbeverwijk.nl 
Let op: Maximum aantal inschrijvingen: 32 
 
Extra inzet/oproepen achterwacht 
De bezetting van de HAP wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De zorgvraag fluctueert meer dan ooit en blijft 
onvoorspelbaar. 
Doordat er op sommige dagen relatief veel patiënten op het beschermde spreekuur staan, vraagt dit soms om extra 
inzet. 
De komende zondagen zal daarom voor een aantal uren weer een extra arts ingezet worden. 
Daarnaast blijft het oproepen van de achterwacht een middel om onvoorziene situaties op te lossen, zoals ook 
beschreven in ons protocol zie https://huisartsenpostbeverwijk.nl/doc/knowledge-base/oproepen-achterwacht/ 
Bij deze ook expliciet het verzoek aan de regie arts om deze mogelijkheid tijdig te overwegen. 
 
Tip over activeren LSP bij zorg intensieve patiënt 
Landelijk wordt alweer nagedacht over het afschalen van de tijdelijke Corona Opt-in voor huisartsenposten en SEH’s. 
Het vragen om toestemming is voor huisartsenpraktijken helaas een enorme klus. Daarbij is  het handig om te starten 
bij zorgintensieve patiënten. 
Van een praktijk hoorden we de volgende werkwijze: Indien we een overdracht naar de HAP aanmaken in het 
huisartsenportaal checken we gelijk of die patiënt al toestemming heeft gegeven. Zo niet, dan bellen we die daar op 
dat moment gelijk over op. 
Wellicht ook een tip voor u? 
 
Protocollen 
Klik hier voor onze protocollensite.  
 

 
 
 

  
 
SEZ  
Bijgaande de nieuwsbrief SEZ.  
 
 

 
 
Ketenpartner nieuws  
 

De zorg over 10 jaar…. Weet jij het?  
Als huisarts denk je vast vaak na over de toekomst. Hoe houden we de zorg bestendig, hoe kunnen 
we de zorg anders organiseren, wat zijn zaken die anders dan wel beter moeten, welke nieuwe 
manieren van samenwerken hebben we nodig in de regio?  
Geef een innovatieve boost aan je werk en deel je ideeën. Team zorginnovatie is op zoek naar 
enthousiaste huisartsen die willen meedenken over zorgvernieuwingen!  

 Wie ?  Elke  huis a rts  die  nie t ba ng is  cons tructie f me e  te  de nke n ove r zorginnova tie . La a t die  cre a tivite it maar 
komen!  
 Hoe ?  We  hore n gra a g wa t voor innova tie ve  ide e ën jullie  he bbe n me t be tre kking tot tra ns mura le  zorg. In de  
toekomst zijn we ook op zoek naar huisartsen die zich willen inzetten voor specifieke projecten, denk aan 
onderwerpen als hartrevalidatie en chronische pijn. Heb je nu al interesse, schroom niet om contact op te nemen.  
 Wa a rom?  Wil jij invloe d he bbe n op hoe  de  zorg wordt ge orga nis e e rd, he b jij goe de  ide e ën die  je  ons  nie t wilt 
onthouden? En wil je met ons meedenken over: Waar zien jullie ruimte voor zorgvernieuwingen? Wat kan er 
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anders? Hoe kunnen we dit samen vormgeven en uitvoeren?  
 
MAIL ONS!  
Jullie inzet is bepalend voor het succes! Zou je graag (een keer) willen 
meedenken over zorginnovatie, neem dan contact met ons op via 
zorginnovatie@rkz.nl  Ook als je een ‘los’ innovatief idee hebt, voel je vrij te 
mailen. 
 
Achtergrondinformatie: Wat doen we?  
Vanuit het programma ‘Anders werken in het nieuwe RKZ’ houden wij ons bezig 
met verschillende projecten op het gebied van zorginnovatie. Het gaat om o.a. 
Juiste Zorg op de Juiste Plek, verbeteren van zorgpaden en eHealth. Dit zijn 
projecten binnen het RKZ en in samenwerking met andere zorginstellingen.  
Wie zijn wij?  
Wij zijn een jong team, de generatie van de toekomst. Het team zorginnovatie 
bestaat uit Kees Broekman (Manager Zorg), Lina Mooren (basisarts & Manager programma Zorginnovatie) en 
projectleiders Adil El Yahyaoui (basisarts), Maartje Schreuder, Nadine Klitsie en Merlijn van de Riet. 
 
 
 
Praktische nascholing over injecties van het bewegingsapparaat op 5-10-2021, 19-21 uur, 
Medische Kliniek Velsen.  
Tijdens deze gratis, geaccrediteerde (2 punten) nascholing kunt u injectietechnieken van alle gewrichten oefenen 
onder begeleiding van de orthopedisch chirurgen en de plastisch chirurg van Medische Kliniek Velsen. Op verzoek 
kunt u ook lichamelijk onderzoek oefenen.  
Aanmelden kan door te mailen naar aanmelden@mkvelsen.nl  
 

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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