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Over ons

Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (HAP) 
De HAP is er alleen voor dringende zaken die 
niet kunnen wachten tot je naar je eigen 
huisarts of zijn vervanger kunt gaan. Er is een 
post in het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) 
en een in het Zaans Medisch Centrum 
(Zaandam).
Samen Eerstelijns Zorg (SEZ)                                    
Hier ligt de focus op ondersteuning van de 
huisartsenpraktijken voor o.a. de ketenzorg. 

Maaike Rietbergen (voorzitter tot 21/9/21)
Arzu Milli (penningmeester tot 21/9/21 en 
vanaf 21/9/21 voorzitter)
Paul Grootes (secretaris)
Susan van Gellekom (bestuurslid)
Janneke Koehoorn (bestuurslid vanaf 1/4/21 en 
penningmeester vanaf 21/9/21)

WIE WIJ ZIJN

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) 
vertegenwoordigt de huisartsen uit Zaanstreek en 
Waterland.

Onder de paraplu van HZW vallen:

HZW BESTUUR
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COMMISSIES
Een belangrijk onderdeel van de HZW 
zijn de commissies. Een commissie 
wordt gevormd door een aantal 
huisartsen. 

RVC
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.
Deze bestond in 2021 uit Hedwig 
Loeffen, Paul Macco en Jaco Schutte. 

OR
De ondernemingsraad (OR) komt op 
voor de belangen van het personeel.  
Deze bestond vorig jaar uit: Irma 
Geestman, Kim Spakman, Ilse Wickel 
en Korien Vreugdenhil.

CRISIS TEAM
Het Crisis Team heeft overleg over o.a. 
de huidige stand van zaken omtrent 
corona, afstemming met ketenpartners
en vaccinaties. Het team bestond in 
2021 uit: Erik Schoofs (voorzitter), 
Judith Peereboom, Miriam Smit, Derk 
Runhaar, Janneke Koehoorn, Robert 
Walpot, Brenda van der Meer, Imke 
Odé, Simone Swartsenburg, Andrea 
Brink en Mijntje Zaat.
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https://hzwhuisartsenzorg.nl/over-ons/werken-bij-hzw/


Cijfers PREM
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3.1853.185 P a t i ë n t e n  h e b b e n  d e  
v r a g e n l i j s t  g e h e e l  
i n g e v u l d .  

I n  d e  m a a n d e n  m e i  e n  j u n i  h e e f t  h e t  p a t i ë n t e r v a r i n g s -  
o n d e r z o e k  ( P R E M )  p l a a t s  g e v o n d e n  o n d e r  k e t e n z o r g -  
p a t i ë n t e n  i n  d e  r e g i o  Z a a n s t r e e k ,  W a t e r l a n d  e n  M i d d e n -  
K e n n e m e r l a n d .

8,4
95%

GEMIDDELD CIJFER GEGEVEN AAN EIGEN 
ZORGVERLENER DOOR PATIËNTEN

VINDT DAT DE ZORGVERLENER 
BEGRIJPELIJK UITLEGT

94% VERTROUWT ZIJN ZORGVERLENER



Januari

PALLIATIEVE ZORG TOOLKIT

De kerngroep Palliatieve zorg heeft een Toolkit ontwikkeld met 
hierin informatie over landelijke handreikingen van o.a. Pallialine 
maar ook voorlichting- en hulpmiddelen voor de 
huisartsenpraktijk.

Makkelijk en overzichtelijk alle belangrijke informatie over 
palliatieve zorg bij elkaar, inclusief het stappenplan ACP 
behandelwensgesprekken voor de huisartsenpraktijk.
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XXX ZOOM overleggen
 

SAMEN

ENQUÊTE OUDERENZORG 

De toenemende omvang en complexiteit van zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen
vraagt het nodige van de huisarts en de praktijkondersteuner. SEZ en de commissie
ouderenzorg bieden hierbij ondersteuning.
In januari is een enquête rondgestuurd om een beter beeld krijgen van de praktijken,
ervaringen en behoeftes.  

“ Ruim 70% van de huisartsen in onze regio werken
volgens het zorgprogramma integrale zorg voor
kwetsbare ouderen. De meeste praktijken doen een
Multidisciplinair overleg met andere betrokken
zorgverleners, hebben een POH ouderen in dienst of een
POH S met uren voor ouderenzorg. Er wordt steeds meer
de verbinding gelegd tussen het medische en sociale
domein. Ontwikkelingen waar we trots op mogen zijn!”

Mariëlle de Porto, Kwaliteitsmedewerker ouderen 

https://www.zorggroepsez.nl/index.php?page=Ouderenzorg


Februari

“We weten dat in ons werkgebied laaggeletterdheid een grote 
rol speelt.  We zijn nu stapsgewijs de tips aan het toepassen. 

In juli hebben we  het telefoonbandje aangepast. Zinnen als: ‘Al 
onze triagisten zijn in gesprek’ en ‘Dit gesprek wordt 
opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden’ zijn teruggebracht naar 
veel simpelere bewoording. 

We zeggen nog steeds hetzelfde, maar dan wel op een manier 
dat iedereen het kan begrijpen.”

Simone Swartsenburg, Manager Spoedzorg

SCAN LAAGGELETTERDHEID 

Verschillende huisartspraktijken hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot een gratis
scan door het Achterstandsfonds.Tijdens de scan bezoekt het Achterstandsfonds (ASF) de
praktijk als laaggeletterde en/of anderstalige patiënt. Zo wordt er o.a. gekeken naar de
wachtruimte met voorlichtingsmateriaal, de website, telefoonbandje en het
inschrijvingsformulier van de praktijk. Je krijgt gericht tips en adviezen voor jouw praktijk. 
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LINKEDIN

We zijn sinds begin februari 2021 actief op 
LinkedIn. 

Op onze LinkedIn pagina kun je nieuws en 
interviews lezen van HZW, de Huisartsenposten 
en SEZ.  Volg jij ons al?

https://www.linkedin.com/company/hzw-huisartsenzorg-zaanstreek-waterland
https://www.hzwhuisartsenzorg.nl/2021/07/27/telefoonbandje-in-eenvoudig-nederlands/
https://www.linkedin.com/company/hzw-huisartsenzorg-zaanstreek-waterland
https://www.linkedin.com/company/hzw-huisartsenzorg-zaanstreek-waterland


Maart
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CORONAVACCINATIES VVT INSTELLINGEN

Begin maart heeft een prikteam de patiëntengroep VVT bewoners die 
onder huisartsenzorg vallen gevaccineerd. Ongeveer 1.900 patiënten in 
82 locaties hebben het Moderna vaccin via het gelegenheidsteam 
bestaande uit  huisartsen,  waarnemers, POH's , doktersassistenten, 
triagisten, coördinatie/ondersteuning ontvangen.

De prik is zo gezet, maar de administratie en de logistiek eromheen 
vergen tijd en planning. 

“Er wordt ook enorm veel gelachen bij de groepsbijeenkomsten. 

Ik wandel nu veel en kom daarbij ook mensen van de groep
tegen. Al wandelend maken we even een praatje. Het schept
toch een band dat je samen hieraan mee doet. 

Voor de mensen die twijfelen om mee te doen zou ik zeggen:
gewoon doen! Het levert je zo veel op.”

Annelies, deelnemer GLI programma

GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE (GLI)

De consequenties van overgewicht zijn groot en hebben vaak voor lange tijd impact. 
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) kan hierbij helpen. Bekijk alle GLI-aanbieders in de 
regio Zaanstreek Waterland op de GLI website (voor zorgprofessionals en deelnemers):
leefstijlprogramma-nh.nl

https://leefstijlprogramma-nh.nl/


April
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VAN STICHTING EERSTELIJNS ZORGGROEP (SEZ) NAAR 
HZW SAMEN EERSTELIJNS ZORG (HZW SEZ)

Op 1 april was er een naams- en organisatiewijziging voor SEZ.  In Zaanstreek Waterland 
waren er verschillende organisaties die allemaal raakvlakken hadden met huisartsenzorg. 
Iedere organisatie had zijn eigen financiering en zijn eigen koers. Stichting Eerstelijns- 
zorggroep (SEZ) had de focus op ketenzorg. De Huisartsenposten draaien om de acute 
huisartsenzorg in de avond, nacht en weekend. Bij de Huisartsenzorg Zaanstreek 
Waterland (HZW) is het onderwerp de reguliere huisartsenzorg (dagpraktijk). Dat kan 
logischer! Samengaan en samen dezelfde koers varen. 

"Ik ben heel blij dat de besturen van HZW en SEZ het vertrouwen
hebben gehad om deze stap te zetten. Alle lof voor hun inzet om er
één grote regio-organisatie voor Zaanstreek Waterland van te
maken.”

Erik Schoofs, directeur

Door  Topicus HAP kunnen huisartsen via hun eigen HIS een
patiëntoverdracht doen. Dit ging héél vroeger via de fax en daarna
via een aparte mail. Nu komt het in een standaard format bij ons
binnen in Topicus. Voor beide partijen een stuk makkelijker!

TOPICUS HAP/SPOED LIVE EPD

In 12 weken heeft een team van bevlogen collega’s gezorgd dat we op de 
Huisartsenposten van Call Manager naar Topicus HAP (nu genaamd Spoed Live  EPD) 
omgingen. Een topprestatie!

“Trots dat we dit toch maar mooi gedaan hebben in deze rare
tijd én in een maand korter. De druk was hoog. Uitstellen was
geen optie, maar qua tijd komt het ook nooit goed uit."

Andrea Brink, Projectleider Topicus HAP

https://www.hzwhuisartsenzorg.nl/
https://www.zorggroepsez.nl/


Mei
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NOG MEER SAMENWERKING BIJ OUDERENZORG 

In onze regio zijn veel organisaties met en voor ouderen actief. Denk
aan ouderenzorg-organisaties, zorgverzekeraar, ziekenhuizen,
huisartsen, GGZ, gemeenten en woningbouw-corporaties. Zij geven
aan dat de zorg voor ouderen beter kan. 

Al die ontwikkelingen kun je niet in je eentje of als individuele
organisatie aan. Daarom is een groep partijen gestart met de regionale
samenwerking GOUD in Zaanstreek-Waterland.

REGIONALE DIGITALISERING ZAANSTREEK WATERLAND

Naast het landelijke project OPEN (online inzage voor patiënten) is er afgelopen jaar nog meer 
gebeurd op digitaal gebied in de regio. Als eerste is er een inventarisatie gedaan voor de 
regionale routekaart digitalisering. Wat is er al? Welke koppelingen zijn er? Deze inventarisatie 
is nu bijna afgerond.

De tweede stap is het formuleren waar we gezamenlijk heen willen op het gebied van 
digitalisering. Per deelnemende organisatie is er een vertegenwoordiger in het expertteam 
digitalisering aanwezig. Dit zijn (zorg-) professionals die nauw betrokken zijn met de werkvloer 
en ICT kennis hebben. De laatste stap is het verbinden van het beginpunt met het eindpunt. 

Het is heel bijzonder dat we op zo’n grote schaal samenwerken. 
We doen het echt samen met alle zorgaanbieders in de regio. De 
techniek is niet leidend in ons project. Dat is best wel uniek in 
Nederland!"

Bas Bomer, Projectleider Digitalisering



Juni
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TOOLKITS LAAGGELETTERDHEID

Er was een grote wens vanuit de praktijken naar een duidelijk overzicht van 
goede, betrouwbare materialen per chronisch ziektebeeld. 

Begin 2021 heeft Floor Groot (coördinator Wijk) samen met ZONH gewerkt 
aan een toolkit voor laaggeletterden en anderstaligen. In de toolkit vind je 
diverse links naar specifieke voorlichtingsmaterialen, handige video’s en 
websites.

HZW TEKENT ZAANS PREVENTIEAKKOORD

Om mensen te helpen iets te veranderen in hun leefstijl,
moet je op zoek naar achterliggende oorzaken van
ongezond leven. Dat is precies wat de acht ondertekenaars
van het Lokale Preventieakkoord de komende drie jaar
willen doen. 

Met het Zaans Preventieakkoord slaan de gemeente
Zaanstad, ZMC, GGD, Parteon, Rochdale, huisartsen (via
HZW), het Sportbedrijf en De Zaanse Uitdaging de handen
ineen. Het Zaans Preventieakkoord is te lezen op de website
van de Gemeente Zaanstad.

"Deze toolkits geven ondersteuning bij
persoonsgerichte zorg en daarmee blijven zij in
ontwikkeling."

Floor Groot, coördinator Wijk

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/modules/5/Collegeberichten/676575


Juli
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CORONAVACCINATIES  60- 65 JARIGEN

Begin juli werden er in Zaanstreek Waterland bijna 7.900 patiënten 
(60-65 jaar) gevaccineerd tegen corona. Voor Waterland in het 
voormalig gemeentehuis in de Beemster en voor Zaanstad in Taets. In 
april zijn er bijna 9.500 prikken gezet. Het verschil is volgens ons te 
verklaren doordat er op maandag 5 juli (de eerste prikdag) bericht 
kwam dat AstraZeneca gecombineerd mocht worden met Pfizer. De 
cijfers van de GGD laten zien dat hier veelvuldig gebruik van wordt 
gemaakt.

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE HUISARTSENPOSTEN

 Het vinden van personeel in de zorg is een grote uitdaging. We moeten meer laten zien wie
we zijn en wat o.a. de vacature triagist in opleiding inhoudt en wie hier op kan solliciteren.     
De vacature voor triagist (in opleiding/vaste dienst) hebben we herschreven naar een vlottere
tekst. Naast diverse betaalde advertenties zetten we ook social media in.

"Je leert enorm veel doordat je zo veel 
verschillende casussen tegenkomt. 
Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk."

Esmee Doedes, junior triagist

https://hzwhuisartsenzorg.nl/2021/04/30/coronavaccinatie-huisartsenzorg-zaanstreek-waterland/
https://www.huisartsenposten.nl/vacature-triagist-vaste-dienst-of-oproepkracht/


Augustus

NASCHOLINGEN

In 2021 hebben we 44 nascholingen gehad over chronische zorg. Daarnaast waren er 
7 scholingen voor het personeel van de Huisartsenposten. 

“We vinden het delen van kennis erg belangrijk. Voor 
zowel de dagpraktijken als de collega's op de huisartsen- 
posten en kantoor. Nascholing en het continue blijven 
leren en delen is belangrijk!

Marjolein Boots, Manager Interne Organisatie
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TRANSMURAAL SAMENWERKEN

De muren verwijderen tussen de verschillende disciplines/
organisaties. Er wordt intensief samengewerkt met het
Zaans Medisch Centrum en het Dijklanderziekenhuis. 

Meekijkconsult (ZMC) en het Anderhalvelijnsconsult (DLZ) zijn
vorig jaar gestart bij een aantal specialisme. Transmurale
zorgpaden, zoals osteoporose pakken we ook gezamenlijk op.  

NETWERKEN EN VERBINDEN

Een belangrijke taak voor een regio-organisatie is het delen en
stimuleren van de kennis in de regio.  We zijn onderdeel van
diverse netwerken en stimuleren deze. Bijvoorbeeld het
Netwerk Praktijkmanagers.  Welke zich ook richt op o.a. de
ontwikkelingen van opleiding/werving/stages van dokters-
assistenten en de accreditatie/audit van huisartsenpraktijken.



September

VEELGESTELDE VRAGEN HUISARTSENPOST
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ENQUÊTE KETENZORG IN UW PRAKTIJK 

Om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rondom ketenzorg hebben we
vlak voor de zomervakantie de enquête ‘Ketenzorg in uw praktijk’ uitgestuurd. 

Met ruim 86 reacties, waaronder huisartsen en praktijkondersteuners, van 63 verschillende
huisartsenpraktijken, zijn wij tevreden met het resultaat! De antwoorden gebruiken we  om
richting te geven aan een integraal chronisch zorgprogramma.

Eenvoudig Nederlands is helemaal niet zo eenvoudig. Het kost veel meer tijd om een korte 
tekst te schrijven dan een lange. De HAP websitepagina met veelgestelde vragen is in 
september aangepast. 

Iedere week verschijnt er op Facebook een veelgestelde vraag met daarbij het antwoord. 
Delen wordt op prijs gesteld.

https://www.huisartsenposten.nl/veelgestelde-vragen/
https://www.huisartsenposten.nl/veelgestelde-vragen/
http://facebook.com/huisartsenpostenzaanstreekwaterland


Oktober

HKZ AUDIT BEHAALD

HZW Huisartsenposten heeft de jaarlijkse HKZ 
Audit behaald. Een aantal collega’s is over 
onze processen bevraagd. Wij hebben goede 
feedback mogen ontvangen van Lloyd’s 
Register.

Onze kwaliteit en samenwerking werd 
geprezen. We zijn natuurlijk heel trots!

14

TOEKOMSTBESTENDIGE HUISARTSENZORG

Persoonsgerichte zorg is zorg waarbij niet de klacht of aandoening centraal staat, maar de
mens in zijn geheel. Door een ander gesprek te voeren met meer aandacht voor een
persoonlijke benadering krijgt de patiënt meer regie. Bij persoonsgerichte zorg is het dan ook
belangrijk om de patiënt actief te betrekken bij het maken van beslissingen. In Zaanstreek
Waterland willen we met de huisartsenzorg graag inzetten op meer persoonsgerichte zorg
door middel van het concept Positieve Gezondheid.

In totaal doen 47 huisartspraktijken mee aan dit traject. Er zijn startbijeenkomsten geweest en
elke deelnemende huisartsenpraktijk heeft een scholing op locatie gehad.

"Niet kijken naar wat er niet kan. Kijken
naar wat wél kan. Het leven niet laten
bepalen door je ziekte of klachten."

Alain Pasdeloup, huisarts 

Ik was eerst wat sceptisch, maar ik heb
gemerkt dat dit ongegrond is. Patiënten
vinden het helemaal niet gek om een
vragenlijst in te vullen en daarna dit te
bespreken. De antwoorden kun je
grafisch weergeven in een spinnenweb.
Dat is natuurlijk een mooi hulpmiddel. 

Arlette Homan, huisarts 

"Ik heb het net gebruikt bij een patiënt 
met veel verschillende lichamelijke 
klachten. Deze patiënt zegt zelf ook 
iedere keer: ‘daar ben ik weer’. 
De patiënt was er blij mee en voelde 
zich enorm gehoord.”

Paul de Vries, huisarts

https://www.linkedin.com/company/hzw-huisartsenzorg-zaanstreek-waterland


November

"We willen graag een vraagbaak kunnen zijn voor
dit onderwerp. Laagdrempelig voor alle
zorgverleners op de Huisartsenposten."

HUISELIJK GEWELD OP DE
HUISARTSENPOSTEN

Naar schatting zijn elk jaar in Nederland bijna 119.000
kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld en het
aantal loopt flink op. Belangrijk dus dat we de aandacht
hier niet laten verslappen. 
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WIJKGERICHT WERKEN

Dit betekent meer gebruik maken van de voorzieningen en andere professionals in een wijk.
Het netwerk, de sociale kaart, van een wijk optimaal inzetten om zo de zorg en hulpvragen
samen goed te kunnen ondersteunen en regelen. Het delen van kennis, informatie, tips en
succesverhalen staat centraal.  

Marjory Scharn (links)  en Dorinda Goosen (rechts) zijn 
onze Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en 
zetten zich in voor meer bewustwording rond dit thema.

"Er zijn al veel huisartsenpraktijken enthousiast aan 
de slag met Positieve Gezondheid. Juist hier kan een 
wijkcoördinator de huisartsenpraktijk goed 
ondersteunen.

De wijkcoördinator kan meedenken en kijken welke 
andere organisatie (uit de wijk) bij de verschillende 
domeinen past." 

Annelies Besseling, wijkcoördinator 

https://www.hzwhuisartsenzorg.nl/2021/03/23/interview-huiselijk-geweld-aandachtsfunctionarissen/
https://www.zorggroepsez.nl/index.php?page=persoonsgerichte-zorg


"Een nieuwe plek waar we met z'n allen 
onder één dak zitten."

Marjolein Boots, Manager interne organisatie 

December

VERHUIZING

Ons nieuwe adres per 1 januari 2022:
Mercuriusweg 5
1531 AD Wormer

Ons nieuwe telefoonnummer per 1 januari 2022: 
075-2010221

In het gebouw zitten zowel HZW als HZW SEZ en het kantoor 
van de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland.
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Onze mensen

Ageeth, Alda, Andrea, Angelique, Anita, Anna, Anna, Anneke, Anneke, Annelies, 

Annemiek, Annemieke, Anuska, Astrid, Bas, Bert, Betty, Burak, Carolina, Cindy, 

Corina, Cynthia, Daniëlle, Debby, Denise, Diana, Dilek, Dorinda, Eline, Emilie, 

Emma, Emmy, Erik, Erna, Erna, Erry, Esmee, Esmee, Fatima, Floor, Floortje, 

Francine, Hanane, Huseyin, Ilse, Imke, Immie, Inge, Irma, Janou, Jeanette, 

Jenneke, John, Jolanda, Jolanda, Jolanda, Karin, Karin, Kaylee, Kim, Kim, Korien, 

Laura, Leontien, Lianda, Linda, Linda, Lissy, Louise, Lydia, Margo, Marianne, 

Marianne, Marieke, Mariëlle, Mariëtte, Marijke, Marion, Marjolein, Marjolein,

Marjory, Marlies, Martin, Martine, Matthea, Max, Merijne, Michelle, Mieke, 

Mijntje, Minke, Miranda, Mirjam, Mirjam, Mylene, Naomi, Naomi, Natalie, 

Nathalie, Netty, Nick, Nicole, Nicole, Noortje, Omar, Pauline, Pia, Poonam, Rezk, 

Robyn, Romy, Saloua, Sherylene, Shirley, Simone, Sofia, Sylvia, Tiane, Tim, 

Tineke, Valerie, Wafa, Wendy, Yentl, Zeynep en Zuhail.

En nog veel meer mensen!
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Commissies 
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De commissies voorzien het bestuur van input namens de leden, maar omgekeerd ook de
leden van input vanuit het werkveld en de deskundigheid van de commissieleden. De
verbinding met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de HZW wordt geregeld door tijdens
iedere ALV ruimte te geven aan commissies om onderwerpen in te brengen en te bespreken.

Medisch adviseur HAP > Judith Peereboom

Opleidingscoördinator AIOS > Mechteld Nota

Commissie ICT > Roland van Ardenne, Ton 
Geerlings, Floris Lind, Marianne Poulen, Miriam 
Smit, Tony van Wieringen en Anneke Passant

Commissie Huisartsenpost Zaanstreek > 
Jeroen van der Lugt, Idris Brouwer, Arzu Milli, 
Marianne Poulen en Simone Swartsenburg

Commissie Huisartsenpost Waterland >
Pascale Haertlein, Paul Grootes, Gabrielle 
Waldram, Jan Willem de Jonge, Tony van 
Wieringen, Helgard Neumann en Imke Odé

Commissie Ouderenzorg > Liesbeth Vos, Roos 
Daan, Frank Broekema en Elles Bongarts, 
Patrick Hidalgo en Mieke Bakker

Commissie GGZ > Hanneke Verlinden, Maaike 
Rietbergen, Elinore Tellegen, Stefan Post,  
Robert Walpot en Floor Groot

Commissie Palliatieve Zorg > Roos Daan, 
Pieter Knibbe, Rinske Lankhorst en Mieke 
Bakker

Commissie Chronische Zorg > Job van der 
Putte, Rozemarijn van de Sande, Gijs 
Geerlings, Sjors Konijn, Lotte Jansen en 
Lianda Bakker

Commissie JZOJP – ZMC > Alexander Kloek, 
Brenda van der Meer en Jeannette Perdok en 
Immie Boomgaardt

Commissie Transmuraal overleg Dijklander > 
Miriam Smit, Janneke Koehoorn, Gijs 
Geerlings, Tony van Wieringen, Jeannette 
Perdok en Immie  Boomgaardt

Commissie Nascholing Zaanstreek > 
Rozemarijn van de Sande, Brenda van der 
Meer, Simone Lind en Patrick Hidalgo

Commissie Klachten > Joep Heinemans, Willy 
van Straten en Irma Geestman

Commissie Calamiteiten > Judith Peereboom, 
Mirjam de Wilde en Irma Geestman

Commissie VIM >>  Hans Boganen, Mariëtte 
Willemse, Irma Geestman , Mirjam de Wilde, 
Jolanda Spanjers, Dorinda Goosen, Karin 
Hardholt en Toby Bosstad
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Net als 2020 was 2021 een bijzonder jaar. De maatschappij werd beïnvloed door de effecten 
en beperkingen van Covid-19, maar er waren ook enorm veel ontwikkelingen. 

In april was het gewenste samengaan van alle huisartsenorganisaties in Zaanstreek 
Waterland een feit. Een wens die al in 2013 voor het eerst werd uitgesproken. Eind 2021 zijn 
we fysiek samen gegaan in één kantoor. Ook de afdelingen en onderliggende systemen zijn 
samen gegaan. Dit versterkt de positie van de huisartsen in de regio. 

De inzet van het crisisteam is ook in 2021 wederom zeer nodig. Persoonlijk vond ik het een 
zware ervaring, maar ik had de samenwerking met deze groep nooit willen missen. Samen 
wisten we elkaar te helpen naar de keuzes die we gemaakt hebben. Iedereen heeft gedaan 
wat er mogelijk was. 

Zowel de HZW HAP als de HZW SEZ kunnen het boekjaar 2021 met een positief financieel 
resultaat afsluiten. Voor de HAP geldt dat er na 2021 voor het eerst in het bestaan een 
positieve RAK in de jaarrekening genoteerd is. 

Op dit moment zijn wij samen met huisartsen aan het onderzoeken hoe we praktijken het 
beste kunnen ondersteunen in de komende jaren. Op verschillende niveaus (regio, wijk en 
praktijk) maar ook voor verschillende thema's zoals ouderenzorg, wijkcoördinatie,
digitaliseringsplannen en toekomstbestendige huisartsenzorg.  

Vorig jaar werd het ook steeds duidelijker zichtbaar dat er een voorlopig onomkeerbaar 
capaciteitsprobleem aan het ontstaan is. De druk op huisartsenpraktijken, HAP  en 
zorgorganisaties blijft toenemen. Maar ook in andere domeinen is er onvoldoende personeel 
om de gewenste kwaliteit te bieden.  Er is een grotere vraag dan dat er beantwoord kan 
worden. 

 

De vraag voor het komende jaar ligt in hoe we de zorg goed 
kunnen blijven bieden waar het nodig is.  Wens en realistisch 
aanbod dienen meer bij elkaar te komen.  De zorg samen zo 
organiseren dat de zorgverlener plezier in zijn werk heeft. 
De zorg is een mooi vak! 

Erik Schoofs, directeur

 


