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Wie zijn wij? 
 

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) vertegenwoordigt de 

huisartsen uit Zaanstreek en Waterland. 

 

 

Onder de paraplu van HZW vallen: 

• HZW Huisartsenposten. De Huisartsenpost is buiten kantooruren geopend 

en bedoeld voor gezondheidsklachten die niet tot de eerstvolgende 

werkdag van de eigen huisarts kunnen wachten. Er is een post in het 

Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) en een in het Zaans Medisch Centrum 

(Zaandam). 

• Stichting Eerstelijns Zorg (SEZ) is een samenwerkingsorganisatie die is 

ontstaan vanuit de ketenzorg.  

 

Coöperatie HZW is de eigenaar van HZW. Het bestuur van de coöperatie is voor 

de directie het eerste aanspreekpunt voor het bepalen van de koers. In 2020 

bestond het bestuur uit de huisartsen Miriam Smit, Maaike Rietbergen, Arzu Milli 

en Paul Grootes.   

 

Een belangrijk onderdeel van de HZW zijn de commissies. Een commissie wordt 

gevormd door een aantal (verschilt per commissie) huisartsen.  

 

Organisatie verandering in 2020  

 

HZW ondersteunt de huisartsen bij het organiseren van 7 x 24 uurs 

huisartsenzorg. In 2020 is besloten dat zorggroep SEZ wordt omgezet naar een 

vennootschap onder de HZW. Door deze stap hebben de praktijkhoudende 

huisartsen vanaf 2021 meer zeggenschap over de activiteiten van SEZ. SALT en 

Huisartsenvereniging Midden Kennemerland (HVMK) hebben hun bestuurlijke 

zetels opgegeven. Tot 2022 zal de ketenzorg voor HVMK wel vanuit SEZ worden 

ondersteund en gefaciliteerd.  

 

In 2020 is een aanloop genomen naar een organisatie die voor en met de 

huisartsen samenwerken met partners zoals de ziekenhuizen, gemeenten, VVT-

instellingen en andere zorgpartners. Met als doel de patiënten in de regio volgens 

de kernwaarden van de huisartsenzorg medisch generalistische zorg te kunnen 

bieden dan wel te verwijzen naar andere zorg wanneer nodig.  

 

Bij het ontwikkelen van een goede infrastructuur voor huisartsenzorg is er een 

onderscheid gemaakt op drie verschillende niveaus: keten, regio en wijk 

(inclusief praktijk).  
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Vorig jaar stond in het teken van het opzetten van de nieuwe 

organisatiestructuur. Door de coronacrisis had de opzet vertraging. Echter dit 

betekent niet dat er niet al is samengewerkt! HZW en SEZ hebben direct in het 

voorjaar samen de handen uit de mouwen gestoken tijdens de coronacrisis om 

de isolatieposten in te richten.  

 

We zijn bezig een centrale(re) positie in te nemen voor een spin in het web 

functie voor wat betreft huisartsenzorg. Dit zullen wij de komende jaren verder 

uitbouwen. 

 

We in 2020 een klein beetje zijn gegroeid als organisatie.  

 

HZW Huisartsenposten had 2,85 FTE (27 personen) 

instroom en 1,44 FTE (19 personen) uitstroom. Dit komt 

ook door de extra personeelsinzet voor de isolatieposten.   

 

  

 

Achtergrond 
 

Van enkel m2 intekenen naar samen plannen en vooruitkijken  

Onze regio groeit qua inwoneraantallen. Het sociaal domein wordt gekoppeld aan 

het stedelijk domein. In de Zaanstreek is hier het project MAAK voor gestart. De 

stedelijke groei leidt er in de komende jaren toe dat er ook een grotere vraag 

naar huisartsen zal gaan ontstaan. Er zijn in 2020 meerdere gesprekken geweest 

tussen HZW en de gemeente Zaanstad. Dit heeft ertoe geleid dat er nu diverse 

huisartsen actief worden benaderd om mee te denken over de ontwikkelingen 

binnen de regio.    

 

 

Regio Totaal aantal inwoners 2020* 

Zaanstreek 182.743 

Waterland 156.373 

Midden-Kennemerland   99.765 

Totaal 438.881 

* via allecijfers.nl  
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Regio Totaal aantal 
huisartsenpraktijken 

aangesloten bij SEZ 

Totaal aantal 
patiënten SEZ 

praktijken 

Zaanstreek 48 151.161 

Waterland 49 152.272 

Midden-Kennemerland 44 89.063 

Totaal 143 392.496 

 

Samenwerkingen 

 

Regio Totaal aantal 

diëtisten-praktijken  

aangesloten bij SEZ 

Totaal aantal GLI 

aanbieders 

aangesloten bij SEZ 

Zaanstreek 41 1 (3 locaties) 

Waterland 34 3 

Midden-Kennemerland 21 4 

Totaal 96 8 

 

We werken natuurlijk met nog veel meer partijen samen.  

 

De Fysiotherapeuten hebben zich in 2020 verenigd in een Alliantie (AFZW). Daar 

zijn inmiddels circa 50 praktijken bij aangesloten.  

Apothekers hebben zich al veel langer verenigd. Bij de Coöperatie Apothekers 

zijn 29 apotheken aangesloten.  

Met beide besturen werken we aan meer mogelijkheden in een eenduidigere 

samenwerking in de toekomst. 
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Huisartsenposten 

 

De invloed van de coronacrisis is ook terug te zien in de verhouding tussen de 

consulten, telefoontjes en visites (de productiemix) van de Huisartsenposten. In 

maart 2020, aan het begin van de crisis, werden we overspoeld door 

telefoontjes.  

 

 

Op o.a. Facebook is extra aandacht 

gevraagd voor de druk op de 

Huisartsenposten.  

 

Het Facebookbericht van 14 maart 

2020 had een bereik van meer dan 

26.000 mensen, meer dan 4.000 

betrokkenheidsacties en 223 keer 

gedeeld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Terugblik 2020 – een bijzonder jaar    7 

 

SEZ 

 

Aantal praktijken per keten  Hoofdbehandelaarschap in 2020 

 Aantal 

praktijken 

Aantal 

praktijken 

2019 

 Huisarts 

(ketenzorg-

patiënten) 

Specialist 

DM2 110 (-) 110 DM2 19.023 2.212 

CVRM 96 (+5) 91 CVRM 

(HVZ) 

10.411 5.378 

COPD 92 (+1) 91 CVRM 

(VVR) 

5.948 312 

   COPD 3.653 2.027 

 

Kernwaarden 
 

In de Woudschotenconferentie zijn de kernwaarden 

van de huisartsenzorg vastgesteld. De kernwaarden 

helpen in de koers van de huisartsenorganisatie. HZW 

zal ook in de komende jaren de kernwaarden 

gebruiken om het huisartsenvak zo goed mogelijk te 

kunnen doorontwikkelen in samenwerking met de 

andere partijen. Dit ook in het kader van juiste zorg 

op de juiste plaats.  

 

 

1) Continu  

 

De kernwaarde continu gaat om 24x7, maar ook over een duidelijk zorgbeleid 

voor de patiënt. Verschillende zorgverleners dienen samen een continue 

(afgestemde) zorglijn te ondersteunen. 

 

Continu verbeteren 

HZW heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Vooruitkijkend via interne audits 

en achteraf leren van klachten, incidenten en calamiteiten. Dat er iets fout is 

gegaan wil niet altijd zeggen dat er ook iets fout is gedaan. 

Het is voor de organisatie een mogelijkheid om van te leren en continu aan de 

kwaliteit van zorg te werken. 
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De VIM commissie bestaande uit collega’s van alle disciplines geeft iedereen de 

mogelijkheid om laagdrempelig en veilig te melden. Het doel is vermijden en 

zeker niet verwijten. 

 

In 2020 is er over het hele jaar minder gemeld en zijn er minder klachten binnen 

gekomen. Dit is een landelijk beeld en Covid-19 lijkt een rol te spelen. 

In de wekelijkse evaluatie van het Crisis Team zijn diverse meldingen direct 

meegenomen in aanpassing van de werkafspraken indien noodzakelijk. Deze zijn 

hierin niet opgenomen. 

 

  2020 2019 

Klachten 50 58 

VIM meldingen 94 127 

Vooronderzoeken Calamiteit 15 16 

Meldingen calamiteit Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) 

4 6 

 

Eind 2019 is er een structureel maandelijks overleg tussen de 

klachtenfunctionaris en de operationeel managers van de Huisartsenposten 

opgestart. In 2020 heeft dit ondanks de coronacrisis 8 keer plaats gevonden. 

Hier wordt kort geschakeld en de verbetervoorstellen besproken.  

Leren van casuïstiek wordt gedaan door besprekingen in het teamoverleg en de 

nieuwsbriefspecial kwaliteit. Deze nieuwsbrief met casusbeschrijvingen en de 

belangrijkste leer- en verbeterpunten komt tweemaal per jaar uit.   

 

Continue zorg wordt makkelijker met Topicus HAP  

Afgelopen jaar heeft een werkgroep uitgezocht wat het 

nieuwe patiëntenregistratiesysteem van de HAP moest 

worden. In deze werkgroep zaten o.a. Huisartsen, 

Triagisten, een KLV, medisch secretaresse en 

kantoormedewerkers. In het najaar 2020 werd er 

gezamenlijk gekozen voor Topicus HAP (THAP). Straks zijn 

er meer management rapportages opties en meer 

mogelijkheden voor data analyse.  

 

THAP biedt o.a. verbinding tussen de Huisartsenpost, de dagpraktijken, 

Spoedeisende Hulp, Meldkamer Ambulance dienst en overige ketenpartners. 

THAP wordt in april 2021 geïmplementeerd.   
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HKZ certificering 

Beide Huisartsenposten zijn HKZ gecertificeerd. In september 2020 hebben wij 

opnieuw deze onafhankelijke externe audit met succes afgerond. 

 

“De auditor was ontzettend te spreken over hoe wij 

omgaan met kwaliteit binnen onze organisatie. We 

zien de audit als een moment om samen in 

gesprek te gaan over ons totale beleid en 

beleidsvoering.” 

 

 

 

2) Persoonsgericht 

 

Het is ons streven dat de huisartsenzorg in Zaanstreek en Waterland werkt 

vanuit een persoonsgerichte benadering. De behoefte van de patiënt is het 

vertrekpunt van alle zorg. Het aansluiten op wat de patiënt belangrijk vindt en 

wat zijn mogelijkheden zijn, speelt een belangrijke rol in de bepaling van het 

behandelbeleid. Daarom wordt persoonsgerichte benadering als een thema 

geïntegreerd bij de scholingen en ondersteuning die wij bieden aan 

huisartsenpraktijken. Ook wordt het thema verwerven in projecten en initiatieven 

op regio en wijkniveau.   

  

In 2020 hebben we intern de training persoonsgerichte 

benadering: Regie voor 2 ontwikkeld. Deze training is 

bedoeld voor medewerkers van huisartsenpraktijken en 

diëtisten die zijn aangesloten bij de chronische zorg als 

zorgketenpartner.  

 

Foto: Regie voor 2 training, interne pilot.  

   

Samen met het Achterstandsfonds Noord Holland hebben we ondersteuning 

gegeven aan zes Purmerendse huisartsenpraktijken in achterstandswijken voor 

de inzet van meer persoonsgerichte zorg voor laaggeletterden, mensen met lage 

gezondheidsvaardigen en anderstaligen.  

 

Via een 1-uursconsult kan de huisarts/POH meer zorgondersteuning bieden aan 

deze patiënten. Tevens kan de tolkentelefoon gebruikt worden zodat de 

taalbarrière wordt verkleind. Voor de zorgverleners zijn er twee scholingen 

georganiseerd voor het herkennen van en omgaan met laaggeletterden en 

mensen met lage gezondheidsvaardigheden.  
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In het najaar van 2020 heeft het Zilveren Kruis huisartsen geïnformeerd over 

een nieuwe financieringsmogelijkheid: Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Met 

een aantal enthousiaste zorgverleners in onze regio is SEZ aan de slag gegaan 

met de invulling hiervan. In 2021 gaan we aan de slag met ‘Meer 

persoonsgerichte zorg met Positieve Gezondheid’. 

 

3) Samen 

 

We doen het niet alleen. De zorg in de eerste lijn krijgt vorm samen met de 

aangesloten huisartspraktijken en met eerstelijns diagnostisch centrum SALT. 

Met SALT zijn we ook bestuurlijk verbonden, want de huisartsen van HZW zijn 

vertegenwoordigd in de raad van toezicht van SALT. Verder werken we onder 

andere nauw samen met: De Zorgcirkel, Evean, De Tien Gemeenten, 

Mennistenerf-Pennemes, Zaans Medisch Centrum (ZMC), Dijklander Ziekenhuis, 

Gemeente Zaanstad, Gemeente Purmerend, GGD Zaanstreek-Waterland, HVMK, 

Diëtisten, Podotherapeuten, GLI, Fysiotherapeuten en Apothekers.  
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Raad van Commissarissen (RvC) 

De RvC van HZW bestaat uit Hedwig Loeffen, Paul Macco en Jaco Schutte. De 

RvC heeft als taak om onafhankelijk toezicht te houden op het beleid, financiële 

gezondheid en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast is de 

RvC een klankbord voor de directie en het bestuur. Zij geven gevraagd en 

ongevraagd advies.  

 

Vorig jaar heeft de RvC, naast de overleggen met de directie, ook overleg gehad 

met de OR. Dit was een gezamenlijk overleg waar ook de directie en het bestuur 

bij aansloot. Een fijn en open gesprek wat de samenwerking bevordert.  

 

OR  

De OR van HZW geeft instemming, maar ook advies aan 

het management gegeven over uiteenlopende zaken van 

organisatorisch zoals het toevoegen van SEZ onder de 

HZW BV, maar ook heel praktisch zoals werkkleding en het 

nieuwe softwareprogramma Topicus HAP.  

 

Foto pre-coronamaatregelen v.l.n.r: Ilse Wickel (namens 

triagisten Purmerend), Irma Geestman (namens kantoor), 

daar onder Lydia Reuvekamp (namens triagisten 

Zaandam) en Fancy Burchartz (externe ambtelijk 

secretaris), Ilja van Kluijve (namens KLV) en onderin staat 

Karin Hardholt (namens medisch secretaresses). Kim Wals 

(vervangend OR lid, zitting in de OR per 1 oktober) staat 

niet op de foto.  

 

4) Medisch generalistisch 

 

Een huisarts is een medisch generalist. Voor specifieke zorg wordt er 

doorverwezen. Op de huisartsenpost (HAP) wordt medisch generalistische zorg 

gegeven aan patiënten die niet kunnen wachten totdat de eigen praktijk open is. 

Specialistische en zorgondersteuning wordt geleverd door de partij die daar het 

meest voor bedoeld is (JZOJP). De HAP kan verwijzen.  
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Corona tijdslijn  
 

Januari 

 

 

 

 

 

 

 

28 

januari 

Eerste info vanuit HZW over corona naar 

triagisten en huisartsen in een digitale 

nieuwsbrief. 

Februari 

 

 

 

 

 

 

 

14 

februari 

De naam COVID-19 wordt voor het eerst 

geïntroduceerd.  

 

21 

februari 

Dagelijkse up date vanuit HZW Crisis Team 

naar praktijkhouders. Het Crisis Team 

bestaat uit: huisartsen Brenda van der 

Meer, Derk Runhaar, Miriam Smit, Janneke 

Koehoorn en Robert Walpot, Medisch 

manager en huisarts Judith Peereboom en 

HZW HAP medewerkers Andrea Brink, Imke 

Odé en Simone Swartsenburg. Voorzitter is 

Erik Schoofs.  

 

 

Het Crisis Team heeft overleg over o.a. de 

huidige stand van zaken, afspraken in en 

met de regionale ketenpartners over 

opname capaciteit en vaccinatie beheer. 

 

27 

februari 

 

Eerste coronabesmetting in Nederland. 
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Maart 

 

 

 

 

 

 

 

9  

maart 

Persconferentie: We schudden vanaf 

vandaag geen handen meer.  

 11  

maart 
WHO verklaart COVID-19 tot pandemie. 

 14  

maart 
Start wekelijks ZOOM overleg Crisis Team. 

 

15  

maart 

Persconferentie: oproep tot 1,5 m afstand, 

sluiting van horeca, scholen en 

kinderopvang. 

 

19  

maart 

Start inrichten uitwijklocaties sporthallen in 

Koog aan de Zaan en Purmerend op basis 

van advies van huisartsen in Brabant.  

 

In Zaandam was dit een isolatiepost waar 

enkel de vermoedelijke corona patiënten 

werden gezien.  

 

In Purmerend was dit een uitwijkpost voor 

alle patiënten.  

De nachtdiensten werden niet op de 

uitwijklocatie gedaan.  

 

Hier zijn medewerkers van HZW en  

SEZ voor ingezet.  
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20  

maart 

Eerste patiënt werd gezien op de 

isolatiepost. 

 

23  

maart 

Persconferentie: intelligente lockdown 

Start inrichten extra call center uit voorzorg 

voor de bereikbaarheid van de 

Huisartsenpost. 

Start met coronaspreekuur op uitwijklocaties 

Koog aan de Zaan en Purmerend. 

Speciaal rooster gemaakt voor de bezetting.  

 

22  

maart 

NL Alert werd verstuurd: blijf thuis en houd 

1,5 m afstand 

 

24  

maart 

Ondersteuning vanuit Defensie. We hebben 

2 korporaals toegewezen gekregen. Zij 

hebben organisatorisch en logistiek 

ondersteuning geboden. 
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Eind  

maart 

Meerdere media momenten eind maart. O.a. 

Noord Hollands Dagblad, RTV Zaanstreek, 

RTL nieuws,  SBS Hart van Nederland  De 

Orkaan, TV Noord Holland, Leeuwarder 

courant en regionale bladen.   

 

Sporthal omgeturnd tot huisartsenpost om 

mogelijke coronapatiënten te helpen 

 

Grieppatiënten moeten naar sporthal De 

Beuk in Purmerend of sportcentrum De Koog 

in Koog aan de Zaan: ’Huisartsen willen te 

grote druk op praktijk voor zijn’ 

 

Topsportcentrum klaar voor medische 

opvang 

 

April 

 

2 

april 

Op locatie de Beuk vanaf vandaag alle dag 

en avondzorg vanuit sporthal, Nachtzorg 

blijft vanuit DLZ gedaan worden. De HAP 

zorg is dus deels verplaatst. 

 

“Ik ben trots op de snelle en fijne samenwerking met 

ALLE ketenpartners die heel snel van de grond is 

gekomen tijdens de 1e COVID-19 golf. Het voelde echt 

dat iedereen zijn schouders eronder zette. Het is ons, 

met alle ketenpartners, goed gelukt om zo goed 

mogelijke zorg te leveren.” 

 

  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264408/sporthal-omgeturnd-tot-huisartsenpost-om-mogelijke-coronapatienten-te-helpen
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/264408/sporthal-omgeturnd-tot-huisartsenpost-om-mogelijke-coronapatienten-te-helpen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200318_30261140
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200318_30261140
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200318_30261140
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200318_30261140
https://www.rtvzaanstreek.nl/topsportcentrum-klaar-voor-medische-opvang/nieuws/item?1156114
https://www.rtvzaanstreek.nl/topsportcentrum-klaar-voor-medische-opvang/nieuws/item?1156114
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Mei 

 

29 

mei 
De laatste dag spreekuur op de isolatiepost.  

 

 

We in totaal 1.359 patiënten op de isolatieposten hebben 

geholpen.  

 

In Koog aan de Zaan 676 mensen en in Purmerend 683.  

 

 

Juni 

 

1  

juni 

Vanaf nu kan iedereen met coronaklachten 

getest worden door de GGD. 

 

2  

juni 

Terug naar de huisartsenzorg in de 

praktijken en HAP. 

Leeg halen van inventaris door HZW en SEZ.  
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Laura de Schipper (coördinator chronische zorg) op de 

cover van het Tijdschrift voor praktijkondersteuners en 

praktijkverpleegkundigen. Samen met Jikke Voorneman 

(kwaliteitsmedewerker) en Netty Teunissen 

(kwaliteitsmedewerker en scholingscoördinator) werden zij 

geïnterviewd over de isolatieposten. Jikke: “Samen staan 

we sterk. Als eerste lijn zijn we een onmisbare schakel in 

de coronacrisis.” 

 

 

 

Juli en augustus 

 

Een zonnige zomer. Het Crisis Team overleg heeft zomerreces.  

 

 

Bijna 98% van de huisartsen zich gesteund voelden door 

het crisis team.* 

* Uitslag van de enquête onder aangesloten huisartsen juli 2020   

 

 

 

"Vanaf het begin van de crisis waren de COVID-

spreekuren in de Beuk goed geregeld, ook voor AIOS en 

opleider. Vrij snel werd ook geregeld dat AIOS op pad 

kon met de chauffeur voor de visites. Ook door het 

scheiden op de HAP van spreekuren van voor Corona 

verdachte patiënten en 'gewone' patiënten (zoals we 

dat nu ook nog kennen) verliep over het algemeen 

vlekkeloos. Het diverse aanbod kon zo voor de AIOS 

gewaarborgd blijven.  

 

De introductiecursus voor nieuwe AIOS ging in 2020 niet 

door. De eigen opleider nam deze nieuwe rol 

probleemloos op zich. Al met al: hulde voor het 

management van de HAP, dat de leerprocessen 

voortgang konden vinden!" 
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September 

 

18 

september 

Alle patiënten op HAP moeten een 

mondmasker dragen.  

 

24 

september 

Start monitoren aantal COVID-19 consulten 

per dag op de huisartsenposten. 

 

30 

september 

Opnieuw start Crisisteamoverleg, wekelijks, 

via ZOOM. 

 

Oktober 

 

 

 

 

 

 

 

1  

oktober 

Vanaf nu bij patiënten contact 

handschoenen en chirurgisch mondmasker 

dragen. 

 
7  

oktober 

Verzoek aan HCH’s praktijken binnen Hagro 

monitoren en dit wekelijks terug te 

koppelen aan Crisis Team. 
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November 

 

 Drie artikelen in het Noord Hollands Dagblad.   

 

• Dagelijks patiënten met corona plots in praktijk. 

• Huisartsen in quarantaine en praktijken dicht door 

onaangekondigde coronapatiënten: ’Dit moet stoppen’ 

• Huisartsen regio Zaanstreek-Waterland in gesprek met 

ziekenhuizen over overname zorg coronapatiënten 

 

 

 

December 

 

1  

december 

Twee medewerkers bij de Huisartsenposten 

kunnen sneltesten afnemen. 

Mondkapje wordt in alle openbare ruimtes 

verplicht. 

 

15 

december 

Harde lockdown. Medische contact 

beroepen zoals huisartsenzorg en 

fysiotherapie gaan wel door.  

 

We in 2020 bijna 205 % meer geld hebben uitgegeven aan 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dan in 2019. 

Door de coronacrisis werd dit een plotselinge hogere 

kostenpost; ook omdat de prijs van een doos mondkapjes 

enorm steeg gedurende het jaar.     

 

 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201104_80014477?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201104_80014477?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201110_17114178?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201110_17114178?utm_source=google&utm_medium=organic
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Van ketenzorg naar persoonsgerichte(re) 
chronische zorg 
 

De zorg is aan het veranderen waardoor de huidige organisatie van chronische 

zorg (ketenzorg) op termijn niet meer goed passend is. De druk op de 

eerstelijnszorg neemt de komende jaren toe. Niet alleen zal de het aantal 

chronische patiënten naar verwachting verder toenemen, maar ook hebben 

huisartsen moeite met het vinden van waarnemers, opvolgers, maten en 

ondersteunend personeel. Daarnaast streven we naar meer ruimte voor 

zorgverleners voor een persoonsgerichte benadering vanuit de zorgprogramma’s.  

 

Commissie chronische zorg  

 

De commissie adviseert het bestuur en de ALV in de ontwikkeling van een 

integraal chronisch zorgprogramma vanuit de huidige ketenzorg (DM2, COPD, 

CVRM) voor de regio Zaanstreek-Waterland, waarbij veel aandacht zal zijn voor 

persoonsgerichte zorg. De verwachting is dat de huidige zorgprogramma’s 

komende jaren samengevoegd worden en dat daar geleidelijk ook andere 

aandoeningen aan toegevoegd zullen worden, zoals artrose en osteoporose. 

 

Eind augustus 2020 is de commissie chronische zorg van start gegaan. De 

commissie bestaat uit de huisartsen Job van der Putte, Rozemarijn van de 

Sande, Gijs Geerlings, Sjors Konijn en Lotte Jansen en wordt ondersteund vanuit 

SEZ door Laura de Schipper, Liesbeth Govers en zo nodig anderen. 

 

Ketenzorg 
 

Vorig jaar is er in de huisartsenpraktijken enorm hard gewerkt om de reguliere 

zorg zo goed mogelijk draaiende te houden terwijl we midden in een pandemie 

zaten. Logischerwijs is er minder ruimte geweest voor de registratie van 

ketenzorg. We zien dat de benchmarkcijfers op zorggroepsniveau onder de norm 

zijn uitgekomen. Deze situatie treft huisartsenpraktijken landelijk. Desondanks 

zien we aan de hand van de cijfers dat er hard gewerkt is in onze regio om de 

ketenzorgregistratie op orde te houden.  

 

SEZ is in gesprek gegaan met Zilveren Kruis om een passende oplossing te 

vinden. De uitkomst hiervan is dat wij met Zilveren Kruis hebben afgesproken 

dat de normen voor 2020 en de komende periode niet strikt gehanteerd zullen 

worden of behaald hoeven te worden. 
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DM2 

Begin 2020 is een werkgroep voetzorg gevormd met 4 podotherapeuten en 2 

POH’ers en ondersteuning vanuit SEZ. Vanwege de aandachtverschuiving naar 

corona was het plan pas eind 2020 klaar. In 2020 zijn de Regionale Transmurale 

Afspraken (RTA’s) rondom de zorg van DM patiënten getekend en verspreid in 

alle drie de regio’s. Hierin staan werkafspraken tussen huisartsen en internisten 

over diagnostiek, behandeling en beleid voor DM patiënten. Ook worden er 

aanbevelingen gedaan over consultatie en verwijzing naar het ziekenhuis. 

In 2021 gaan we ons richten op: scholingen op gebied van voetzorg, 

netwerkbijeenkomsten en samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede 

lijn.    

 

COPD 

Vorig jaar heeft SEZ gefaciliteerd bij het maken van een inhalatorenkoffer en 

formularium voor Zaanstreek, Waterland en Midden Kennemerland. Een 

werkgroep met huisartsen, apothekers en longartsen uit onze regio hebben 

gezamenlijk bepaald wat er in het formularium moest komen. De trainingen en 

de uitrol van de koffers loopt.  

 

 

 

 

 

 

Foto’s: de drie inhalatorenkoffers 

 

CVRM 

Voor CVRM stond 2020 in het teken van overgang van de 

oude naar de nieuwe inclusiecriteria naar aanleiding van de 

nieuwe NHG standaard CVRM. Het eerste kwartaal zijn de 

inclusiecriteria gecommuniceerd naar de 

huisartsenpraktijken. Dit hebben we op diverse manieren 

gedaan: o.a. muismat (zie foto), nieuwsbrief, 

praktijkbezoeken en een nascholing.  

 

Vanaf het tweede kwartaal zijn de inclusiecriteria in gebruik genomen. In heel 

2020 konden patiënten die voldeden aan de oude criteria, maar niet aan de 

nieuwe criteria, nog in de CVRM-keten blijven. Daarnaast hebben we 

ondersteuning geboden voor de nieuwe inclusiecriteria en NHG-standaard CVRM. 
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PREM Chronische Zorg vragenlijst 

 

Samen met Pharos hebben we de PREM Chronische Zorg vragenlijst omgezet 

naar eenvoudig Nederlands. Deze vragenlijst peilt de ervaring en mening van 

patiënten met een chronische aandoening in de huisartsenpraktijk. 

 

De PREM is in 2017 ontwikkeld in samenwerking tussen InEen, de 

Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland met behulp van het 

NIVEL en IQ Healthcare. Zorgverzekeraars stimuleren het gebruik van de PREM 

Chronische Zorg. Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ accepteren de resultaten van 

de pilot met de PREM Chronische Zorg als gevalideerde patiëntervaringsmeting. 

 

 

“We wilden de vragenlijst toegankelijker maken voor 

iedereen. Er zijn in onze regio heel veel laaggeletterden. 

Dit zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven 

en/of rekenen. Onderzoek wijst uit dat laaggeletterden 

meer gebruik maken van huisartsenzorg. Ook maken zij 

minder gebruik van zorg vooraf en nazorg dan niet 

laaggeletterden.” 

 

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 

  

SEZ is hoofdcontractant van de gecombineerde 

leefstijlinterventie (GLI) voor 

CooL en BeweegKuur in de regio’s Zaanstreek, Waterland 

en Midden-Kennemerland. Bij uitstek een preventieve 

zorginzet waarbij SEZ een faciliterende rol speelt tussen 

de eerstelijnzorg, de zelfstandige leefstijlcoaches en het 

plaatselijk sportaanbod vanuit de gemeentes. Het GLI-

contract is in 2020 gecontinueerd.   

 

 

 

Er in 2020 totaal 248 deelnemers van een GLI-programma 

waren. Dat zijn er bijna 100 meer dan in 2019. 
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Nascholing 

 

Het was een bijzonder jaar qua nascholingen. De 540 

deelnemers namen deel aan 38 trainingen over DM, CVRM, 

PGZ en overige onderwerpen. De gemiddelde beoordeling 

lag hoog: 8+.   

 

In het eerste kwartaal waren de trainingen nog klassikaal. 

Het tweede kwartaal lag stil door de focus op corona van 

zowel onze eigen organisatie als van de doelgroep. In het 

najaar zijn we begonnen met het aanbieden van online 

trainingen.  

 

Verschuiving naar online 

SEZ had nog geen ervaring met het geven van online trainingen. Het tweede 

kwartaal hebben we benut om ons in online trainen te verdiepen. We hebben 

uitgezocht welke online tools bij onze wensen en eisen passen.  

De eerste online training werd op 10 september gegeven samen met 

Langerhans.   

 

 

“De eerste online training was wel spannend, maar het 

ging goed. De scholingen zijn altijd een moment van 

verbinding.  

 

Gelukkig konden de scholingen in het najaar digitaal 

doorgaan!”    

 

 

Verschil klassikaal met online 

Bij trainingen waarbij gesprekstechnieken worden geoefend, gaven deelnemers 

aan dat ze de online versie goed vonden, maar dat het fijner zou zijn om fysiek 

in dezelfde ruimte te zitten. Zij vonden het oefenen in kleinere groepjes in break-

out rooms wel erg leuk. Bij trainingen gericht op kennisoverdracht was er geen 

verschil.    

 

Veel cursisten vertelden dat de online trainingen ook voordelen gaven zoals 

tijdsbesparing door het gebrek aan reistijd.  
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Regio  
 

De focus ligt hier op de regionale afstemming voor Zaanstreek Waterland met de 

diverse ketenpartners. Transmurale afspraken met de ziekenhuizen, de verpleeg- 

en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT). Praktische afspraken over 

zorginhouden zoals ouderenzorg en palliatieve zorg. Daarnaast doen we ook 

gezamenlijke initiatieven zoals het anderhalve lijnsconsult en het meekijkconsult.  

 

Transmurale zorg 

 

Met zowel het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) als het Zaans Medisch Centrum 

(Zaandam) zijn er specifieke transmurale overleggen. Deze worden o.a. door 

Brenda van der Meer (Zaandam) en Miriam Smit (Purmerend) gevoerd. Hierbij 

staat de Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP) centraal. Er wordt hier gekeken 

naar een duidelijke doorgaande lijn in zorg voor de patiënt. Zorg in de eerste lijn 

waar het kan, en in de tweede lijn als dat nodig is. Hoe kunnen we met elkaar de 

zorg voor de patiënt beter regelen? Gecombineerd met voorkomen van dubbele 

diagnostiek, en goede onderlinge expertise uitwisseling. De schotten in de 

huidige financiering zijn in het uitwerken van diverse onderwerpen belemmerend.  

 

De Commissie Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de plaats tot overleg in het Zaans 

Medisch Centrum, waar dit met het Dijklander Ziekenhuis vorm heeft gekregen 

in een Trans Muraal Overleg (TMO). 

Thema’s die aan de orde kwamen in 2020: 

• Herijken en verbeteringsslagen in de diverse overleggen. Opbouwen van 

een gezamenlijk netwerk. Een inventarisatie wat er op dit gebied gaande 

is.  

• Inzet van ICT toepassingen. 2e lijns zorg bij de patiënt thuis door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van goede ICT toepassingen. Dit wordt 

voor o.a. COPD en post corona zorg al ingezet. 

• Hoe kan data leiden tot zorgverbetering?  

• Vormgeven van het anderhalve lijns consult in samenwerking met het 

Dijklander Ziekenhuis. Voor het Zaans Medisch Centrum wordt gewerkt 

aan het meekijkconsult. Vanuit de huisartsenzorg is er voor het jaar 2020-

2021 een declaratietitel gerealiseerd. 

• Samenhang en verbeteren in en van zorg tussen eerste en tweede lijn. We 

hebben projectverkenningen gestart op het gebied van artrose en 

osteoporose. 
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Ouderenzorg 

In de ouderenzorg zijn de samenwerkingsvraagstukken heel breed. Het gaat 

bijvoorbeeld om het hebben van een geriatrienetwerk in het werkgebied van de 

huisarts, maar ook om goede samenwerkingsafspraken met gemeente, VVT en 

ziekenhuis. 

 

In 2020 is het project Multidisciplinaire Samenwerking Ouderenzorg (MSO) 

afgerond. MSO is een belangrijke pijler in de afstemming tussen zorgverleners. 

Inmiddels is aangetoond dat het goed gebruiken van MSO leidt tot significant 

minder ziekenhuisopnames. Het goed uitwisselen van multidisciplinaire 

samenwerkingsafspraken is een voorbeeld van meer samenwerking. Hierbij 

wordt de VIP Calculus-tool gebruikt.  

 

De bijeenkomsten van de subacute ouderenzorg zijn via MS Teams veelal 

doorgegaan. Hierin worden door de VVT instellingen Evean, De Zorgcirkel en 

Buurtzorg, het Dijklander Ziekenhuis en de huisartsenzorg nagedacht en 

afspraken gemaakt hoe de ouderenzorg efficiënter kan. Een voorbeeld hiervan is 

het aanmeldportaal subacute zorg.  

 

Door corona heeft de ondersteuning van praktijken en de regionale 

samenwerking op een lager pitje gestaan. De praktijken zijn middels specifieke 

corona ouderenzorg berichten goed ondersteund. 

 

Er is een start gemaakt met een intensievere samenwerking Huisartsenpraktijk – 

specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO in de praktijk!  

 

Regionale visie op ouderenzorg 

Met betrekking tot samenwerking in de regio is er eind 2020 een bestuurlijke 

visie op ouderenzorg gerealiseerd. Hierin staan doelstellingen benoemd die 

vanuit diverse regionale partijen onderschreven worden. Denk hierbij aan 

inwoners van Zaanstreek Waterland, ziekenhuizen, VVT, GGZ, huisartsenzorg en 

gemeentes. 

 

Onder deze brede paraplu zijn er een aantal initiatieven gestart. Op deze wijze is 

er een samenhang tussen het operationele, tactische en strategische niveau. 

Bovendien is helder geworden hoezeer communicatie er toe doet en dat dit ook 

een goede samenhang in de regio vraagt op het digitale gebied.  
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Waterland – Advanced Care Planning (ACP) en kwetsbare ouderen 

“Kwetsbaarheid in beeld” is opgedeeld in twee deelonderwerpen: ACP 

gesprekken en in beeld hebben van de kwetsbare oudere.  

Er zijn twee toolboxen voor de huisartsenpraktijk ontwikkeld. Tevens is er een 

enquête gemaakt om de stand van zaken in de huisartsenpraktijk te bepalen.  

Op basis daarvan wordt het project verder vormgegeven. Door corona zijn er in 

de huisartsenpraktijk veel meer Advanced Care Planning (ACP) gesprekken 

gevoerd.  

 

De ouderenkliniek (Dijklander Ziekenhuis en De Zorgcirkel) is op 7 december  

geopend. Deze kliniek is voor zorg aan patiënten die net niet in het ziekenhuis 

horen, maar ook niet thuis kunnen blijven.  
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Zaanstreek 

Op basis van data en de regiovisie is een structuur opgezet waarin een aantal 

programma’s benoemd zijn. Deze programma’s zijn benoemd vanuit het oogpunt 

van de oudere patiënt en dienen als basis om de lopende initiatieven en 

knelpunten in de regio in kaart te brengen. In 2021 zal dit verder worden 

uitgewerkt met als doel verbeterde samenwerking. 

 

Netwerk dementie 

Het actieve netwerk dementie heeft een nieuwe structuur gekregen. Leden van 

de Commissie ouderenzorg participeren hierin. Begin 2021 wordt dit Netwerk ook 

onder de bestuurlijke paraplu op gebied van ouderenzorg gehangen.  

 

Commissie Ouderenzorg 

De commissie bestaat uit de huisartsen Liesbeth Vos, Roos Daan, Frank 

Broekema en Elles Bongarts. In eerste instantie ondersteund door projectleider 

MSO Nicole de Reuver vanuit de SEZ. Na afronding van het project is de 

ondersteuning per september overgenomen door Mariëlle de Porto en Jeannette 

Perdok. Waar nodig worden anderen uitgenodigd. 

 

  

Gezond blijven

Ouderen zijn gezonder en 
behoeven minder zorg 

We starten regionale 
gezondheidsprogramma's  
gericht op preventie en 

ondersteuning

We signaleren behoeftes 
van ouderen zo vroeg 

mogelijk

Zelfstandigwonen 
en functioneren

Oudeen krijgen zorg en 
welzijn zo veel mogelijk 

thuis en aansluitend bij hun 
sociale omgeving

Ouderen behouden zo veel 
mogelijk hun 

zelfstandigheid indien 
gewenst met behulp van 

technologie

Er zijn voldoende geschikte 
woningen om ouderen 

zelfstandig te kunnen laten 
wonen

We bieden ouderen zo veel 
mogelijk thuis zorg en 

welzijn

Een goede 
herstelomgeving

Complexe zorg is 
beschikbaar in de hele 

regio

We bieden ouderen 
zoveel mogelijk thuis zorg 

en welzijn

Ouderen krijgen op de 
juiste plek zorg

Voorkomen 
actue zorg

Ouderen krijgen op de 
juiste plek zorg

We signaleren behoeftes 
van ouderen zo vroeg 

mogelijk

We begeleiden ouderen bij 
(acute) zorg en het vinden 

van de juiste zorgplek

Liefdevolle laatste 
levensfase

We signaleren behoeftes 
van ouderen zo vroeg 

mogelijk

Oudeen krijgen zorg en 
welzijn zo veel mogelijk 

thuis en aansluitend bij hun 
sociale omgeving

Complexe zorg is 
beschikbaar in de hele 

regio

Ouderen krijgen op de 
juiste plek zorg
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Project Geïntegreerde Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland 

(GPZZW)  
 

In 2019 hebben we huisartsen geïnterviewd over hun betrokkenheid bij 

palliatieve zorg. Dit hebben we in 2020 bij diverse specialisten van zowel het 

Dijklander Ziekenhuis als het Zaans Medisch Centrum gedaan.  

Er bleek sprake van een groeiend besef dat alle domeinen in de palliatieve zorg 

beter belicht dienen te worden en dat daar een gezamenlijke taak ligt voor 1e en 

2e lijn.  

 

Pieter Knibbe en Rinske Lankhorst zijn gestart met de opleiding tot kaderhuisarts 

Palliatieve Zorg. Van belang om deze gezamenlijke beweging verder vorm te 

geven. Denk daarbij aan deelname in het multi disciplinair overleg (MDO) 

palliatieve zorg en het opstarten van intervisie voor POH’ers, die zich met ACP en 

patiëntondersteuning bezig houden. De opleiding POH Intensieve Zorg (POH-IZ) 

wordt vanuit het project gefaciliteerd. 

 

Gedurende de zomermaanden werden de “Toolkit” en het 

“Stappenplan ACP” gebouwd, verspreid en in Pallia-Web 

opgenomen. 

 

Foto: schermafbeelding toolkit Palliatieve Zorg.  

 

 

De samenwerking met de inloophuizen voor (ex-) kankerpatiënten is 

geïntensiveerd. 

 

Begin september zijn er diverse bijeenkomsten met huisartsen geweest om naast 

presentaties ook samen van gedachten te wisselen. De opkomst was hoog en 

leverde ons input om onze activiteiten gerichter kunnen voortzetten. 

 

De externe lijnen met andere aanbieders van palliatieve zorg werden op 

bestuurlijke niveau geïntensiveerd, alsook de betrokkenheid van de 

zorgverzekeraar. 

 

Mede door corona en op basis van de interviews met zorgverleners en 

voortschrijdend inzicht heeft er gaande het jaar 2020 een herijking van het 

project plaatsgevonden. Deze wordt in 2021 verder uitgewerkt, en in diverse 

deelprojecten vormgegeven.  
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Digitaliseren – ICT regioplan 

 

In 2020 deden we (net als de rest van de wereld) veel meer digitaal. Vanaf het 

tweede kwartaal werden bijna alle vergaderingen via ZOOM of MS Teams 

gehouden. Digitalisering speelt zowel op gebied van de regio, wijk als de 

individuele huisartsenpraktijk een rol.  

 

ICT Commissie  

De commissie bestaat uit de huisartsen Roland van Ardenne, Ton Geerlings, 

Floris Lind, Marianne Poulen, Miriam Smit en Tony van Wieringen. Ondersteuning 

van Anneke Passant (HZW).  

 

We in het laatste kwartaal van 2020 bijna 38.000 minuten 

aan ZOOM vergaderingen hadden georganiseerd.* 

 
* Dit zijn 133 door onszelf georganiseerde vergaderingen met meerdere partijen. 

We hebben natuurlijk ook deelgenomen aan vergaderingen die door anderen 
waren georganiseerd. De 1-op-1 en interne overleggen zijn in deze cijfers niet 

meegenomen.   
 

 

 

OPEN programma 

Om aan de landelijke verplichting te voldoen startte de 

Regio Zaanstreek-Waterland eind 2019 met het OPEN programma. Een landelijk 

programma dat tot doel heeft om huisartsen te begeleiden in het implementeren 

van online inzage voor patiënten in het huisartsendossier.  

 

Begin 2020 heeft SEZ de nulmeting afgerond als randvoorwaarde van de 

subsidieaanvraag. In deze nulmeting is onder andere het digitaliseringsniveau 

van alle huisartsenpraktijken geïnventariseerd met een ICT-scan.  

 

In het tweede kwartaal heeft het OPEN projectteam de verplichte e-learning 

beschikbaar gemaakt voor alle praktijken en de voortgang gemonitord. 

Tegelijkertijd werkten we aan het opzetten van regiobijeenkomsten waarin 

huisartsenpraktijken praktische handvatten kregen om zich voor te bereiden op 

online inzage door patiënten. Deze zijn door de coronacrisis als webinar 

vormgegeven.  

 

Het najaar stond volledig in het teken van de begeleiding van de 28 praktijken 

die online inzage via een portaal mogelijk wilden maken. Zij werden gefaciliteerd 

met checklists, posters, flyers, wachtkamerschermanimaties en checkgesprekken 

voor de teams van huisartsenpraktijken. 
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Eind 2020 heeft het projectteam de huisartsenpraktijken geïnformeerd over de te 

ondernemen stappen in 2021 met betrekking tot online inzage via een 

persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

 

Het OPEN programma loopt nog tot en met 2022. Dit project is belangrijk voor 

de digitale strategie in de regio. 

 

Project NHGDoc 

NHGDoc is een digitaal systeem dat de huisarts in zijn HIS digitaal kan voorzien 

protocollaire aanbevelingen. Het implementatieproject NHGDoc is in 2020 

afgerond. 

 

VIPLive 

Via VIPLive kan er gecommuniceerd worden tussen zorgverleners onderling en 

met de patiënt of mantelzorger, uiteraard AVG proof en in overeenstemming met 

de patiënt. Dit samenwerkingsnetwerk kan worden uitgebreid. Samenwerken 

leidt tot efficiëntie, vroeg signaleren van knelpunten en initiëren van actie 

wanneer nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale strategie in de regio 

De ICT Commissie is betrokken bij het ontwikkelen van een digitale strategie in 

de regio. Samen met SEZ wordt op praktijkniveau een basis ICT pakket van 

minimale aanbevelingen bepaald. Praktijken die nog niet aan de aanbevelingen 

voldoen zullen worden geholpen.  

Ondertussen staat ook regionaal de digitale strategie op de agenda van 2021. 

Uiteindelijke doel is een ICT Regio waarbij samen met meerdere partners 

projecten op gebied van ICT ontwikkeld en begeleid kunnen worden. 
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Wijkgerichter werken 
 

De eerste stappen richting wijkgerichter werken zijn in 2020 gemaakt. We 

hebben de HAGRO’s in onze regio bezocht om na te gaan waar de knelpunten en 

kansen voor de verschillende huisartsenpraktijken liggen. Dit kan natuurlijk per 

wijk verschillen door de verschillende patiëntpopulatie en de gemeentelijk beleid 

ten aanzien van gezondheid en welzijn, daarom is de verbinding tussen de eerste 

lijnszorg met het sociaal domein en de nuldelijn belangrijk. 

 

We zijn bezig een centrale(re) positie in te nemen voor een spin in het web 

functie voor wat betreft huisartsenzorg. Dit zullen wij de komende jaren verder 

uitbouwen. 

 

In 2021 zullen we de samenwerking over de verschillende zorgthema’s met de 

huisartsenpraktijken in de wijk verder intensiveren. Tevens gaan we kijken hoe 

we de organisatie zo kunnen bouwen dat we waar nodig met de regio-organisatie 

praktijken op praktijk- en wijkniveau kunnen ondersteunen bij het wijkgericht 

werken.  

 

Nawoord 
 

In 2020 zijn we gestart met het werkelijk samenvoegen van SEZ en HZW. Een 

huisartsenorganisatie onder het mandaat van de huisartsen. We kunnen met 

trots terug kijken dat we hier voortgang hebben bereikt in het organiseren, 

ophalen van knelpunten en creëren van plannen op weg naar een toekomst 

gerichte organisatie. Een organisatie waarin we oog hebben voor de behoeftes 

van huisartsen om samen tot betere zorg voor patiënten te komen.  

 

We zijn hiermee gestart in een jaar waarin we getroffen werden met een 

wereldwijde pandemie. Het jaar heeft ons meer doen samenwerken dan ooit. 

Samenwerkingen tussen huisartsen, maar ook multidisciplinair met andere 

partijen. Het heeft ons enorm veel geleerd en energie gegeven. We hebben veel 

geleerd.  

 

De kunst is om samen dit positieve en ambitieuze gevoel vast te blijven houden. 

Het benoemen van knelpunten en het vieren van successen. De verandering die 

we ingezet hebben als huisartsenorganisatie is een verandering waar we de 

komende jaren mee doorgaan.  
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De komende jaren zal het steeds meer nodig zijn dat we intensief maar 

eenvoudig kunnen samenwerken met onze ketenpartners. Samen leveren we de 

beste zorg, maar we moeten dan wel weten wat we van elkaar mogen en kunnen 

verwachten.  

 

De druk op de arbeidsmarkt zal ook maken dat we goed moeten blijven kijken 

naar efficiënt inzetten van personeel. Dus de zorg op de juiste plek. In de regio 

hebbend zorginstellingen en gemeentes de wil om het samen te gaan doen. De 

zorgverzekeraars zijn enthousiast over voorliggende ontwikkelingen.  

 

We zijn trots dat wij een onderdeel uitmaken van de huisartsenzorg in 

Zaanstreek Waterland!  

 

 

 

Erik Schoofs, directeur 

 

Juni 2021 

 

 

 

 


