
Opti maliseren 
huisartsenzorg in 
woonzorgcentra

Met een tweetal VVT-

organisati es wordt 

er onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn 

om de huisartsenzorg 

in woonzorgcentra te 

opti maliseren door o.a. 

de inzet van een specialist 

ouderengeneeskunde.

Centraal nummer 
Eerstelijnsverblijf 

Met verschillende VVT-

organisati es die in de 

regio acti ef zijn, wordt er 

gewerkt aan één centraal 

triagenummer voor het 

eerstelijnsverblijf en acute 

thuiszorg. Dit nummer is 

medio 2018 operati oneel 

geworden.

Transmurale 
zorgbrug

Met Noordwest 

Ziekenhuisgroep wordt een 

programma ontwikkeld. 

Hierbij krijgen kwetsbare 

ouderen begeleiding als ze 

uit het ziekenhuis worden 

ontslagen en weer naar 

huis gaan. In 2018 wordt er 

gestart met een pilot.

Medicati ereview

Samen met de apothekers 

wordt er gewerkt aan 

een regionale aanpak 

voor gestructureerde 

medicati ebeoordeling voor 

kwetsbare ouderen.
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Verdere uitrol 
zorgprogramma 

kwetsbare ouderen

In 2017 is het zorgprogramma 
voor kwetsbare ouderen 

verder uitgerold in Noord-
Kennemerland en de Kop van 

Noord-Holland.

Medicati e review

Polyfarmacie speelt bij 
veel kwetsbare ouderen. 

In 2017 is een project 
gestart om te komen tot 

een regionale aanpak 
voor een gestructureerde 

medicati ebeoordeling voor 
kwetsbare ouderen.

Vroegti jdige Zorgplanning

Alle (wijk)verpleegkundigen 
verbonden aan het 

zorgprogramma hebben 
de training Vroegti jdige 
Zorgplanning afgerond.

Positi ef 
fi nancieel 
resultaat  

Cliëntenraad
in oprichti ng

OVERZICHT

2017
HONK STAAT VOOR HOOGWAARDIGE, TOEGANKELIJKE 
EN TOEKOMSTGERICHTE HUISARTSENZORG EN 
EERSTELIJNSZORG VOOR MENSEN IN DE REGIO 
NOORD-KENNEMERLAND. 
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Totaal

Aantal pati ënten 2016 2017 HONK Ouderenzorg heeft  
in samenwerking met HKN 
Huisartsen en de VVT-
organisati es Evean en Omring 
een zorgprogramma ontwikkeld 
voor thuiswonende kwetsbare 
ouderen. De huisarts werkt 
hierin intensief samen met een 
wijkverpleegkundige, met als 
doel de zorg en ondersteuning 
opti maal af te stemmen op de 
behoeft e van de oudere.

HONK werkt nauw samen met regionale partners

44 van 93
AANGESLOTEN PRAKTIJKEN IN 

NOORD-KENNEMERLAND 
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Aantal betrokken 
wijkverpleegkundige/
POH Ouderenzorg:  

Aantal aangesloten prakti jken aan zorgprogramma: 

10 van 46
AANTAL AANGESLOTEN 

PRAKTIJKEN IN DE KOP VAN 
NOORD-HOLLAND 


