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Beleidsreferentie
 Toekomstverkenning zorg in Flevoland en het Feitenboek van de
toekomstverkenners.
Inleiding
Minister Bruins bood vrijdag 12 juli de uitkomsten van de Toekomstverkenning van de
zorg in Flevoland aan de Tweede kamer aan. Samen met de Provincie, andere
gemeenten, de zorgverzekeraar en zorgverleners heeft de gemeente Noordoostpolder
actief bijgedragen aan deze verkenning. Provincie en gemeenten kunnen zich in de
strekking van de Toekomstverkenning vinden. Het college blijft aandacht vragen voor de
toekomst van de zorg in Flevoland. Provincie en gemeenten hebben een gezamenlijke
reactie op de Toekomstverkenning opgesteld. Deze is bijgevoegd aan deze memo.
De Toekomstverkenning van de zorg en het bijbehorende Feitenboek worden 12 juli
openbaar en daarvoor in vertrouwelijkheid met u gedeeld. Op 12 juli ontvangt u nog de
begeleidende brief van de minister. Deze memo is onze reactie op de
Toekomstverkenning en de bijdrage die wij hieraan hebben gedaan.
Faillissement MC-groep
Het faillissement van de MC-groep vorig jaar vroeg extra inzet van alle zorgverleners.
Het college waardeert hoe iedereen zich hiervoor heeft ingezet. Het omvallen van de MCGroep zorgde voor onrust in de regio. Met het aanstellen van de Toekomstverkenners
door de minister is gezamenlijk richting gegeven aan de toekomst voor onze zorg, in de
provincie en in onze gemeente. Als gemeente hebben we waar mogelijk regie gevoerd
over de zorg, onder andere met de aankoop van het Dr. Jansencentrum. Onze zorgen
over het wegvallen van de spoedeisende zorg blijven bestaan en zijn verwoord in de
gezamenlijke reactie.
Feitenboek en Toekomstverkenning
Het Feitenboek en de Toekomstverkenning van de zorg in Flevoland zijn tot stand
gekomen door de inbreng van alle betrokken zorgorganisaties, gemeenten, provincie en
de zorgverzekeraar. De rapporten zijn het eindproduct van de Toekomstverkenners en
hun kijk op de feiten en toekomst. Op 27 augustus kunt u hier uw vragen over stellen
aan de Toekomstverkenner.

Spoedeisende hulp en ambulancezorg
Wethouder Uitdewilligen heeft als vertegenwoordiger van onze gemeente de bestuurlijke
inbreng in het proces op zich genomen. Als gemeente hebben we een positief kritische
houding aangenomen in dit proces. Gezamenlijk met onze lokale en provinciale partners
hebben we gekeken hoe de zorg in onze gemeente en de provincie anders en beter kan.
Als college kunnen we ons grotendeels vinden in het eindresultaat van de
toekomstverkenning.
Wethouder Uitdewilligen heeft in de verschillende bestuurlijke sessies nadrukkelijk
aandacht gevraagd voor een aantal zaken en door deze inbreng zijn ze onderdeel
geworden van het Feitenboek en de afspraken die gemaakt zijn richting de toekomst.
Concrete voorbeelden hiervan zijn de blijvende monitor van de Spoed Eisende Hulp
(SEH) van omliggende ziekenhuizen, inclusief Tjongerschans, Antonius en Isala. Door
zicht te houden op de bezetting en de druk op deze SEH’s kan tijdig voorkomen worden
dat onze inwoners niet meer bij een van deze SEH’s terecht kunnen wanneer dat nodig
is.
Vanuit Urk is ingezet op een ambulance met standplaats Urk. Willen we de ambulance
behouden na de evaluatie van de minister, dan vraagt dat volgens ons een bredere
inzetbaarheid van deze ambulance. Hier hebben we continu aandacht voor gevraagd.
Samen werken voor goede zorg
De ontstane situatie door het wegvallen van de MC-groep willen we met onze partners
omdraaien naar iets positiefs. Samen kunnen we werken aan toekomstbestendige
gezondheidszorg die voorop loopt op andere regio’s. Met de toegezegde extra
innovatiemiddelen vanuit het ministerie en de zorgverzekeraar kunnen we innovatieve
zorg vorm geven. Dit is een kans om goede zorg vanuit de ogen van de cliënt te
organiseren; zo prettig en thuis mogelijk.
Dat doen we op verschillende manieren bijvoorbeeld met innovatieve pilots op het gebied
van E-health. Deze zijn overgenomen in de aanbevelingen van de Toekomstverkenners.
Bijvoorbeeld de inzet van domotica en OZO verbindzorg, een digitale digitaal zorgdossier
waarbij de cliënt bepaalt wie deze inziet. De eerste gesprekken over implementatie van
het digitaal zorgdossier zijn gevoerd.
Goede zorg is natuurlijk een goede samenwerking tussen de Antoniuszorggroep,
thuiszorg, huisartsen en de ambulancedienst op een gezondheidsplein. Eerste hulp
dichtbij, voldoende ambulances in het gebied en mogelijkheid tot revalidatie en tijdelijk
verblijf. Zorg die ertoe leidt dat mensen graag in dit gebied willen werken. Want naast
bereikbaarheid van zorg is ook beschikbaarheid van personeel een aandachtspunt voor
de toekomst.
Middelen voor innovatie
De agenda voor de toekomst is onderdeel van de Toekomstverkenning. Deze agenda
biedt voor de zorg en de gemeente kansen om samen te werken aan een betere
(preventieve) gezondheidszorg in Flevoland. De gemeente wil graag haar steentje
bijdragen, maar roept de minister en zorgverzekeraar op om ook hun
verantwoordelijkheid te blijven nemen. Alleen met middelen kan innovatie op gang
komen en blijven. De gemeente blijft betrokken bij de provinciale zorgtafels, waar ook
het ministerie een vinger aan de pols blijft houden over de voortgang van de agenda
voor de toekomst.
Vervolgstappen
U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst van de toekomstverkenners op 27 augustus,
georganiseerd door de door de minister aangestelde toekomstverkenners. Zij
beantwoorden uw vragen over de inhoud van het Feitenboek en de Toekomstverkenning
van de zorg in Flevoland.

Wethouder Uitdewilligen neemt deel aan de provinciale zorgtafel die de voortgang van de
aanbevelingen blijft monitoren en organiseert met de lokale partners overleg over de
voortgang hiervan in onze gemeente. Om dubbelingen te voorkomen loopt dit proces
samen met de totstandkoming van het Gezondheidsplein. We ondersteunen waar
mogelijk initiatieven van onderop, zoals de invoering van OZO verbindzorg. We blijven u
als raad informeren over de voortgang van dit proces.

