
INTEGRALE OUDERENZORG IN NOORD-KENNEMERLAND 
EN DE KOP VAN NOORD-HOLLAND THUIS (INKT) HEEFT, 
ONDER ANDERE, TOT DOEL 75+ERS ZO LANG MOGELIJK 
IN OPTIMALE GEZONDHEID IN DE EIGEN OMGEVING TE 
LATEN WONEN.

Valpreventie

Met verschillende 
paramedici is een 

opzet gemaakt voor de 
aanpak en preventie 

van valincidenten. 
We ontwikkelen met 
een afvaardiging van 

fysiotherapeuten, 
diëtisten en 

ergotherapeuten 
een zorgpad die via 
verschillende pilots 

wordt getest. 

Eerstelijnsverblijf 
en acute thuiszorg

In 2019 is dagelijks 
gebeld met het 

coördinatiepunt voor ELV 
en acute thuiszorg. In 

slechts enkele gevallen 
is het niet gelukt om 
de juiste zorg in te 

zetten. Samen met de 
ketenpartners wordt 

uitbreiding van het loket 
onderzocht.

Transmurale 
zorgbrug

Na de pilotperiode is 
in 2019 de zorgbrug 

met Noordwest 
Ziekenhuisgroep 

positief geëvalueerd. 
De begeleide kwetsbare 

ouderen hadden 
profijt van de inzet. De 
zorgbrug is onderdeel 

geworden van het 
reguliere proces.

Uitbreiding partners

Naast zorgorganisatie 
Evean en Omring zijn 

Woonzorggroep Samen 
en Magentazorg partner 

in INKT. Komende tijd 
sluiten nog enkele 

nieuwe partners aan.
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Verdere uitrol 
zorgprogramma 

kwetsbare ouderen

In 2019 is het aantal 
deelnemende praktijken in regio 
Noord-Kennemerland en de Kop 

van Noord-Holland 
met 8% gestegen.

Medicatiebeoordeling

In 2019 is, met ondersteuning 
van HealthConnected, de 

interventie medicatiebeoordeling 
geoptimaliseerd. Hierbij wordt 
intensief samengewerkt met de 
lokale apothekers. In 2020 zal 

dit onderdeel van het reguliere 
proces worden. 

Huisartsenzorg in 
woonzorgcentra

In 2019 is bij een lokale VVT 
organisatie een pilot gestart 

waarbij een verpleegkundig s 
pecialist samenwerkt met de 

huisartsen in de wijk.
Daarnaast worden verschillende 
andere oplossingen onderzocht.
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INKT werkt nauw samen met regionale partners
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Aantal betrokken 
verpleegkundigen 
Ouderenzorg:  

Aantal aangesloten praktijken aan zorgprogramma: 
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Geven onze cliënten aan de
ondersteuning vanuit ons

zorgprogramma

Van de huisartsen en verpleegkundige
ouderenzorg zijn tevreden tot zeer
tevreden over de samenwerking.
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