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Voortgang Zorgtafel Flevoland 

In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, branche organisaties, 
gemeenten, provincie en zorgverzekeraars sinds 2019 intensief samen aan goede 

en toegankelijke zorg op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. Dat 

doen ze via de Zorgtafel Flevoland. Alle partijen vinden het belangrijk dat de 
inwoners in Flevoland de zorg krijgen die zij nodig hebben, vandaag en in de 

toekomst. 
 

We mogen trots zijn op de manier waarop we met elkaar samenwerken en met 
elkaar stappen zetten voor de toekomst van de zorg in Flevoland. Daarom geef ik u 

hierbij een update over de voortgang van de activiteiten.  
 

Maar het moment van versturen van deze voortgangsmail voelt ook dubbel. De zorg 

staat momenteel immers vrijwel volledig in het teken van de corona-epidemie. Ik 
wens alle professionals en instellingen in de zorg heel veel succes met hun 

geweldige inzet om corona-patiënten te helpen en deze corona-pandemie te helpen 
overwinnen. 

 
Frans van den Broek d’Obrenan 

onafhankelijk voorzitter Zorgtafel Flevoland 
 

 

Zorgtafel Flevoland 
De deelnemers aan de Zorgtafel Flevoland zijn verloskundigen, huisartsen, 

ziekenhuizen, VVT, GGD/RAV, ROAZ, KNOV, Medrie, gemeenten, provincie, 
Patiënten federatie Flevoland, Actiecomité Behoud Ziekenhuis Flevoland en de 

zorgverzekeraars.  
De agenda voor de Zorg in Flevoland staat centraal via de drie pijlers uit het rapport 

‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’: de acute zorg, de geboortezorg en zorg en 
ondersteuning voor kwetsbare groepen. Door bundeling van krachten in de 

Zorgtafel wordt de voortgang op de speerpunten, de samenhang in de zorg en de 

communicatie met stakeholders geborgd en gemonitord. 
De huidige structuur en samenwerking via de Zorgtafel duurt in elk geval tot en met 

oktober 2020.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/12/toekomstverkenning-zorg-in-flevoland


Ambulance Urk blijft 
Op Urk blijft - vanwege de afstand tot de ziekenhuizen - een ambulance 

standplaats. Dat hebben de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD 

Flevoland en de zorgverzekeraars besloten op basis van een evaluatierapport. 
Flevoland houdt zo structureel twee ambulances meer dan de berekende benodigde 

capaciteit. Urk blijft - vanwege de afstand tot de ziekenhuizen - een standplaats. De 
RAV houdt tijdens de inzet en spreiding van de (extra) capaciteit rekening met 

langere rijtijden vanaf Urk.  
 

 
Initiatief voor Gezondheidscentrum Emmeloord 

Elf zorgpartijen uit de Noordoostpolder en Urk werken aan een nieuw 
gezondheidscentrum aan de Urkerweg in Emmeloord. Het gezondheidscentrum 

komt op het gezondheidsplein waar een breder aanbod van zorg- en 

welzijnspartners zich vestigt. Naast poliklinische zorg, dagverpleging en revalidatie 
moet er in het gezondheidscentrum ook een spoedpost komen voor eenvoudige 

chirurgie. De betrokken partijen hopen dat het gezondheidscentrum binnen drie jaar 
gereed is. Dan hebben de inwoners van Noordoostpolder en Urk straks thuis of 

dichtbij huis de gespecialiseerde zorg en behandeling die nodig is.  
 

 
Financiële ondersteuning voor innovatieve initiatieven 
Er zijn verschillende financieringsregelingen beschikbaar voor initiatieven die het 

aanbod van de zorg in Flevoland toekomstbestendig inrichten, bijvoorbeeld via 
eHealth-toepassingen, Juiste zorg op de juiste plek, preventie of algemene 

innovaties. Informatie over deze financieringsregelingen kunt u opvragen bij 
l.taks@berenschot.nl.  
 

        Voortgang geboortezorg 

De afgelopen periode hebben alle betrokken partijen hard gewerkt aan de 
agendapunten voor de geboortezorg. Die zijn door verloskundigen opgepakt en 

uitgevoerd, waar nodig in samenwerking met de KNOV en de verschillende 

ziekenhuizen, de RAV en de zorgverzekeraars.  

        De verloskundigenpraktijken hebben verschillende oplossingen gevonden voor een 

optimale samenwerking met de kraamzorg. Significant is samen met de KNOV 
gestart met de ondersteuning van de verloskundigen in Lelystad. De A1-

ambulanceritten worden in samenwerking met de RAV geëvalueerd. Verloskundigen 
op Urk gaan in samenwerking met de KNOV op zoek naar een duurzame 

toekomstbestendige geboortezorg op Urk.  

 
Begrijpelijke informatie voor iedereen 

Volgens cijfers van Stichting Lezen en Schrijven is 17 procent van de inwoners in 
Lelystad laaggeletterd. Het is van groot belang dat ook deze kwetsbare groep goed 

op de hoogte is over het zorgaanbod in hun stad. Daarom is ziekenhuis St Jansdal in 

2019 samen met de gemeente Lelystad, Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad en 
Zilveren Kruis een speciaal communicatieproject  gestart.  

 
Op locaties van welzijnsorganisaties, van de Voedselbank en van de bibliotheek 

informeren medewerkers van het ziekenhuis groepen bewoners mondeling over het 
zorgaanbod van het ziekenhuis. Ook gebruikt het ziekenhuis beeldverhalen, waarbij 

mailto:l.taks@berenschot.nl
https://www.stjansdal.nl/actueel/oktober-2019/inzet-op-begrijpelijke-communicatie-voor-iedereen.htm


het verhaal wordt verteld aan de hand van afbeeldingen en eenvoudige, korte 
teksten. Er zijn flyers met het actuele zorgaanbod verspreid via de voedselkratten 

van de Voedselbank. En op de website www.stjansdal.nl kunnen bewoners gebruik 

maken van een voorleesfunctie, waarbij de geschreven tekst hardop wordt 
voorgelezen. Dit is een handige tool voor slechtzienden en voor mensen die moeite 

hebben met lezen.  
 

 
Regiobeelden 

Tijdens de bijeenkomst van de Zorgtafel op 6 maart 2020 heeft Zilveren Kruis het 
regiobeeld Flevoland gepresenteerd. Dit regiobeeld werd positief ontvangen. De 

cijfers en analyses uit het regiobeeld zijn input voor de toekomstbestendige 
inrichting van de vereiste zorg in Flevoland. De regiobeelden van Flevoland en 

andere regio’s zijn vanaf mei zichtbaar op de website van Zilveren Kruis. Bekeken 

wordt om het regiobeeld nog te verrijken met data vanuit de GGZ, WMO en 
jeugdzorg. Gemeenten, provincie en Zilveren Kruis zijn met elkaar in gesprek om 

het regiobeeld uit te breiden tot een regiovisie.  
 

 
Tijdelijke zorglocaties coronapatiënten 

Op drie verschillende locaties in Flevoland is een tijdelijke zorgfaciliteit voor 
herstellende coronapatiënten ingericht: de zogenaamde Covid-centra. Zo kan het St 

Jansdal ziekenhuis in Lelystad plek bieden aan 70 patiënten. In Emmeloord is een 

tijdelijke zorglocatie met 24 bedden ingericht in het Dokter Jansencentrum. Dat kan 
worden opgeschaald met nog eens 30 bedden. In Almere wordt hiervoor het 

voormalige gezondheidscentrum Perspectief ingezet. Hier is ruimte voor 12 
coronapatiënten. Deze Covid-centra zijn ingericht door een consortium van 

regionale zorginstellingen VVT, GGD, huisartsenzorg en St Jansdal. 
 

 
Disclaimer 

U ontvangt deze mail als lid van de Zorgtafel Flevoland of als betrokkene bij de 

activiteiten van de Zorgtafel. Wilt u deze update mails niet ontvangen? Meldt u dan 
af door een mail te sturen naar laura.van.loon@zilverenkruis.nl.  
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