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O
rganisati e 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. 

PATIËNTEN
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HONK werkt nauw samen met de 
specialisten van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep:

Aantal pati ënten

Diabetes Mellitus 
type 2 (DM2)

Hart- en vaatziekten Verhoogd Vasculair 
risico (VVR)

COPD Astma
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Landelijk gemiddelde* (Ineen, Transparante Ketenzorg Rapportage 2017)

Diabetes Mellitus 

type (DM2)

72%

67%

46%

64%

56%

30%

Hart- en vaatziekten 

(HVZ)

Verhoogd Vasculair 

risico (VVR)

Huisartsenpraktijken

Fysiotherapeuten

Diëtisten

Podotherapeuten

Pedicures

Laboratoria

8,7

Medewerkers-
tevredenheid

Met een respons van 84 
% hebben de medewer-
kers van HONK een 8,7 
gescoord op “algemene 

tevredenheid”

Huisartsen in Noord-Kennemerland 
kunnen een regionaal Expertt eam 
van gespecialiseerde huisartsen  
(kaderhuisartsen) en internisten 

raadplegen. In 2017 zijn er 292 consultati es 
geweest bij het Expertt eam. Na consultati e 

kon de huisarts bij  bijna 90% van de 
pati ënten de behandeling zelf voortzett en.

Samen met de longartsen is een 
begeleidingsprogramma ontwikkeld 

voor COPD-pati ënten die meer dan eens 
opgenomen zijn in het ziekenhuis vanwege 
een longaanval. In 2017 zijn 52 pati ënten 

begeleid. 

Aangesloten ketenpartners:

OVERZICHT

2017

Positi ef 
fi nancieel 
resultaat  

HONK Ketenzorg 
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gecerti fi ceerd 

Cliëntenraad 
in oprichti ng

Pati ënten met 
atriumfi brilleren:

 In 2017 is er gestart 

met de implementati e 

van het zorgprogramma 

voor pati ënten met 

atriumfi brilleren.

Persoongerichte zorg: 
 In 2017 heeft  een groot deel 

van de prakti jkondersteuners 

somati ek deelgenomen aan 

de training persoonsgerichte 

zorg.

Cholesterol behandeling:
HONK heeft  in 2017 extra 

aandacht besteed aan de 

behandeling van verhoogd 

cholesterol bij pati ënten 

in de zorgprogramma’s 

Diabetes Mellitus type2 

(DM2), Hart- en Vaatziekten 

(HVZ) en Verhoogd 

Vasculaire risico (VVR).


