
Optimaliseren 
huisartsenzorg in 
woonzorgcentra

Met een tweetal VVT-
organisaties en Geriant 
is een pilot voorbereid 

waarbij de huisarts 
ondersteund wordt in 

de zorg voor ouderen in 
woonzorgcentra. Deze 
pilot gaat in 2019 van 

start. 

Centraal nummer 
Eerstelijnsverblijf
en acute thuiszorg 

Vanaf mei 2018 is er 1 
centraal nummer (088-
3833410) gerealiseerd. 

Huisartsen worden door een 
TriageTeam begeleid in het 

realiseren van acute opvang 
voor ouderen.

Transmurale 
zorgbrug

Samen met Noordwest 
Ziekenhuisgroep is een 

pilot gestart, waarbij het 
proces rondom ontslag 
van kwetsbare ouderen 

beter georganiseerd 
wordt. Doel van deze pilot 

is het voorkomen van 
heropnames. 

Medicatie 
beoordeling

Samen met de apothekers 
en HealthConnected is 
gewerkt aan technische 

ondersteuning bij 
medicatie beoordelingen. 
Deze ondersteuning gaat 
in 2019 getest worden via 

een pilot.

In
ho

ud
 e

n 
in

no
va

tie
Kl

an
t e

n 
kw

al
ite

it
M

edew
erkers en ketenpartners

O
rganisatie en resultaten

Verdere uitrol 
zorgprogramma 

kwetsbare ouderen

In 2018 hebben we een forse 
stijging in het aantal aangesloten 

huisartsenpraktijken in zowel 
regio Noord-Kennemerland 

als de Kop van Noord-Holland 
gerealiseerd.

Medicatie beoordeling

Samen met de apothekers is in 
beide regio’s gewerkt aan een 
eenduidige werkwijze rondom 
medicatie beoordelingen van 

kwetsbare ouderen.

Vroegtijdige Zorgplanning

In de gesprekken tussen de 
wijkverpleegkundige en de 
kwetsbare ouderen, wordt 

standaard gesproken over de 
gewenste zorg. 

Positief 

financieel 

resultaat  

Certificeringstraject

Ouderenzorg 

opgestart

OVERZICHT

2018
HONK STAAT VOOR HOOGWAARDIGE, 
TOEGANKELIJKE EN TOEKOMSTGERICHTE 
HUISARTSENZORG EN EERSTELIJNSZORG VOOR 
MENSEN IN DE REGIO NOORD-KENNEMERLAND. 
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Noord-Kennemerland

Kop van Noord-
Holland

Totaal

Aantal patiënten 2017 2018

Vanuit INKT Ouderenzorg wordt het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen in de 
HONK en HKN-regio uitgevoerd. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met VVT-
organisaties Evean en Omring. De huisarts werkt binnen INKT intensief samen met een 
wijkverpleegkundige, met als doel de zorg en ondersteuning optimaal af te stemmen 
op de behoefte van de oudere.

HONK werkt nauw samen met regionale partners

54 van 93
AANGESLOTEN PRAKTIJKEN IN 

NOORD-KENNEMERLAND 

26
51

Aantal betrokken 
Verpleegkundige 
Ouderenzorg/POH 
Ouderenzorg:  

Aantal aangesloten praktijken aan zorgprogramma: 

22 van 46
AANTAL AANGESLOTEN 

PRAKTIJKEN IN DE KOP VAN 
NOORD-HOLLAND 


