Huisartsenzorg in de regio

Regioplan 2020-2021

HONK ontzorgt huisartsen door het verbeteren
van continuïteit van de zorg en bij te dragen aan
verhogen van het werkplezier. In 2019 heeft HONK
met huisartsen een prioritering gemaakt in de
regionale knelpunten in de huisartsenzorg.

In 2019 heeft de HONK groep in het kader van O&I
een regioplan 2020- 2021 opgesteld.
Centraal hierin staat doorontwikkeling naar een brede
eerstelijns organisatie, ontzorgen van huisartsen in
de regio en verbinding op wijk- en regioniveau met
ketenpartners. HONK heeft hiertoe afspraken gemaakt
met de zorgverzekeraar.

HONK gaat in het Programma ‘Huisartsen Ontzorgen’
aan de slag met 1. Toegankelijkheid; 2.
Praktijkorganisatie en digitalisering; 3. ANW zorg;
4. Huisartsenzorg in instellingen (focus op
ouderenzorg); 5. Capaciteit.
Wijkmanagement, organisatiekracht 1e lijn en
digitalisering zijn hierin randvoorwaardelijk.
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Crisisorganisatie
HONK ondersteunt de huisartsen met een
crisisorganisatie, die afspraken heeft met
GHOR/ROAZ.
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Missie HONK

In 2019 zijn de fundamenten gelegd voor een nieuwe missie, die richting geeft in ons handelen.
Huisartsen en medewerkers benoemen waar HONK voor staat, de kernwaarden en –kwaliteiten.

Samenwerking HA-organisaties NHN

Naast de partners in de ketenzorg, HAPA en
ouderenzorg is er structurele samenwerking met de
ketenpartners in de regio zoals o.a. ziekenhuis NWZ,
de apothekers, Starlet, GGD HN en Veiligheidsregio.
Met het NWZ is in 2019 een samenwerkingsvisie
2020-2021 ontwikkeld.

In 2019 heeft HONK samen met 2
andere huisartsenorganisaties in NHN en
ondersteuningsorganisatie ZONH gewerkt
aan diverse projecten op gezamenlijke
thema’s. Met de Huisartsen Kop van NH is
er intensievere samenwerking in o.a. ICT,
regioplan 2020-2021 en ketenpartners.
HONK is aandeelhouder in Vicino, een
regionale organisatie die (basis) GGZ zorg
verleend.

Verbinding met LHV kring
Een HONK bestuurslid neemt deel in het bestuur
van de LHV kring.
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ICT visie ‘van zelf doen naar regie op de uitvoering’

Leidend principe is: van zelf doen naar regisseren van de uitvoering. Een plan geeft aan hoe HONK ontzorgt in
digitalisering van de huisartsenzorg met projecten als OPEN, LSP, beeldbellen, advisering.

Ondersteuning praktijk- en wijkmanagement

HONK ondersteunt bij de organisatie van de praktijk. De praktijkmanager speelt hierbij een belangrijke rol, met
een spin-in-het-web functie binnen de huisartsenpraktijk en wijk. HONK ondersteunt hen zodat zij deze rol nog
beter kunnen invullen. In 2019 zijn de 1e stappen gezet om wijkmanagement vanuit de praktijk op te zetten.

Ondersteuning kwaliteit

In 2019 zijn alle kwaliteitsinitiatieven samengebracht in een afdeling. De voorbereidingen voor een multi-site
organisatie met een centraal kwaliteitsmanagementsysteem van HONK en huisartsenpraktijken is gestart.
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‘Huisartsen Ontzorgen’

