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• Proces Zorgtafel

• Communicatie

• Inhoud
 Acute zorg
 Geboortezorg
 Zorg voor Kwetsbare Groepen

• Toekomst Zorgtafel
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• Proces Zorgtafel
 Faillissement Ijsselmeerziekenhuizen (okt 2018)

 Rapport Toekomstverkenner (juli 2019)

 Agenda voor de zorg in Flevoland (okt 2019)

 Corona en de Zorgtafel

• Waarneming Vz Zorgtafel
 Bereidheid tot samenwerking
 Belangen van partijen vs Vertrouwen
 Kansen
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Communicatie

• Communicatienetwerk
 Vertegenwoordiging uit alle deelnemers
 Werkgroepen Lelystad/Almere en Urk/NOP

• Producten:
 Nieuwsbrieven (2)
 Omroep Flevoland (Themagericht)
 Open Dagen
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Status van de agenda

Pijler 1:
Acute zorg

1. Monitoren en rapporteren 
capaciteit en beschikbaarheid 
in acute zorgketen

2. Realiseren van real time inzicht 
in capaciteit en coördinatie  
met ketenpartners

3. Opzetten van regionaal data 
science team acute zorg

4. Uitwerken zorgaanbod en 
positionering van spoedpoli en 
spoedpost

5. Verdiepen van risicogroepen 
acute zorgvraag tijdens 
herziening 45- minutennorm 
door gezondheidsraad

6. Versneld evalueren van de 
inzet van de extra ambulance 
op Urk

7. Onderzoeken van de 
herindeling ROAZ-regio’s

Pijler 2: 
Geboortezorg

1. Verstevigen van bestaande 
samenwerkingsafspraken 
tussen zorgverleners

2. Samenwerking tussen 
verloskundigenpraktijken 
intensiveren en duurzaam 
ondersteunen

3. Systematisch evalueren van 
A1-ambulanceritten voor 
acute verloskunde

4. CTG-technologie maximaal 
inzetten in Flevoland

5. Aanvullende scholing voor 
verloskundigen, verloskundig 
actieve huisartsen en 
ambulanceverpleegkundigen

6. Kraamzorg inrichten met 
partusteams

7. Regionale aanpassingen in 
Lelystad

Pijler 3: 
Kwetsbare groepen

1. Realiseren anderhalvelijns-
voorzieningen in de regio’s 
Lelystad/Dronten en 
Noordoostpolder/Urk

2. Uitwerken mogelijkheden OZO 
verbindzorg binnen een 
integraal zorg- en 
ondersteuningsnetwerk

3. Inzetten van bestaande             
e-health initiatieven

4. Uitwerken mogelijkheden 
positieve gezondheid

5. Uitvoeren van impactanalyse 
huisartsenzorg

6. Realiseren van passend vervoer 
voor kwetsbare groepen
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 ~Uitvoering agendapunt loopt Uitvoering agendapunt on hold

Legenda

“Afgerond v.w.b. update Zorgtafel
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Toekomst Zorgtafel

• Er zijn geen formele afspraken over het vervolg

• Het vervolg moet gedragen worden door de
bepalende stakeholders (FPF Inc. BZL, Medrie, St.Jansdal, VVT, 
Overheden, Provincie, Verzekeraars)

• Het huidige proces loopt door tot oktober 2020
 Inventarisatieperiode voor de komende ZT (26/6)
 Voorstel voorbereiding voor ZT sept 2020
 Uitwerking tot jan 2021
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