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O
rganisatie en resultaten

HONK Ketenzorg organiseert 
de zorgverlening voor mensen 
met (een verhoogd risico op) 
chronische aandoeningen in 
Noord-Kennemerland.

HONK STAAT VOOR HOOGWAARDIGE, 
TOEGANKELIJKE EN TOEKOMSTGERICHTE 
HUISARTSENZORG EN EERSTELIJNSZORG VOOR 
MENSEN IN DE REGIO NOORD-KENNEMERLAND. 
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HONK werkt nauw samen met de 
ketenpartners in de regio.

Aantal patiënten
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Diabetes Mellitus 

type (DM2)
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34%

Hart- en vaatziekten 

(HVZ)

Verhoogd Vasculair 

risico (VVR)

92 Huisartsenpraktijken

19 fysiotherapiepraktijken

22 diëtistenpraktijken

9 podotherapiepraktijken

97 pedicurepraktijken

2 diagnostische centra

8,6

Medewerkers-
tevredenheid

Praktijkondersteuners 
Somatiek in dienst van 
HONK hebben een 8,6 

gescoord op “algemene 
tevredenheid”. 

Huisartsen in Noord-Kennemerland 
kunnen een regionaal Expertteam 
van gespecialiseerde huisartsen  

(kaderhuisartsen) en internisten van 
Noordwest Ziekenhuisgroep raadplegen. 
In 2019 zijn er 298 consultaties geweest 
bij het Expertteam. Na consultatie kon 

de huisarts bij 92% van de patiënten de 
behandeling zelf voortzetten.

Het regionaal eerstelijns longformularium is 
besproken in FTO (Farmaco Therapeutisch 
Overleg) bijeenkomsten waar alle HAGRO’s 

(huisartsen) aan hebben deelgenomen. 
Daarnaast is er voor praktijkondersteuners en 
apothekersassistenten een scholing inhalatie 
techniek en longformularium aangeboden.

Aangesloten ketenpartners:
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Nierschade: 
 In 2019 heeft HONK extra 

aandacht besteed aan 
het optimaliseren van de 
zorg voor patiënten met 
chronische nierschade in 

de zorgprogramma’s DM2, 
HVZ en VVR.

Ziektelastmeter COPD: 
 In 2019 is de Ziektelastmeter voor 
COPD patiënten geïmplementeerd 

in het keteninformatiesysteem. 
De Ziektelastmeter geeft de 

zorgverlener en de patiënt inzicht 
in de belangrijkste factoren die de 
ziektelast van de patiënt bepalen, 
waarna een actieplan opgesteld 

kan worden.

Overbehandeling diabetes:
In 2019 heeft HONK 

extra aandacht besteed 
aan het terugdringen 
van overbehandeling 

van diabetes bij 
oudere patiënten in 
de zorgprogramma’s 

Diabetes Mellitus type 2 en 
Ouderenzorg.


