
Beeldvormende sessie

Voortgang Zorgtafel

22 september 2021



Welkom

Programma
Introductie aanwezigen en sprekers en korte inleiding Jop Fackeldey 

Gedeputeerde Krachtige samenleving

Stand van zaken Zorgtafel Flevoland Frans van den Broek d’Obrenan
onafhankelijk voorzitter Zorgtafel Flevoland

Korte vragenronde

Pitches:
1. Tijdelijk Verblijf Lelystad

2. Gezondheidsplein

3. Preventiecoalitie

Achtereen volgens:
1. Marco Seldentuis (Woonzorg Flevoland, namens de 

betrokken partners TVL)
2. Wilma Koch (Kwartiermaker Gezondheidscentrum, 

onderdeel Gezondheidsplein)
3. Erik Koekoek (Zilveren kruis, Strategisch adviseur 

gemeenten, kerngroep preventiecoalitie Flevoland) 

Afsluiting Jop Fackeldey
Vragenronde / In gesprek met sprekers



Ambitie Zorgtafel:

Samen duurzaam en toekomstbestendig inrichten van het zorglandschap in Flevoland



Zorgtafel Flevoland
Provinciale Staten

22 september 2021

Frans van den Broek d’Obrenan
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1e helft 2019 
Toekomstverkenner

1e helft 2020 
Start Zorgtafel met 

onafhankelijk voorzitter

Begin 2021 
Doorontwikkeling naar  

Zorgtafel 2.0

Medio 2021 
Verkenning verloop na 

maart 2022

Korte historie van de Zorgtafel

Sinds het wegvallen van de ziekenhuizen in Flevoland is er veel gebeurd. Dit uit zich in nieuwe projecten om de zorg voor de inwoners van 
Flevoland te verbeteren. Partijen weten elkaar (weer) te vinden en het vertrouwen is gegroeid.

Er is een gezamenlijk regioperspectief opgesteld, van waaruit de agenda voor Zorgtafel 2.0 is opgesteld.
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Vorm Zorgtafel 2.0



Tijdelijk verblijf Lelystad, 
herstel gerichte zorg

Marco Seldentuis –
Woonzorg Flevoland



Haalbaarheid?

Jaar 1 2 3 4 5 6 7
Inkomsten € 1.078.859,70 € 1.348.574,63 € 1.438.479,60 € 1.528.384,58 € 1.528.384,58 € 1.528.384,58 € 1.618.289,55
Uitgave 1.486.574,55€   1.572.331,96€     1.578.832,71€     1.607.251,84€      1.607.251,84€         1.607.251,84€     1.616.837,65€         
Totaal -407.714,85€     -223.757,33€       -140.353,11€       -78.867,27€         -78.867,27€             -78.867,27€         1.451,90€               
Cummulatief -407.714,85€     -631.472,19€       -771.825,30€       -850.692,56€        -929.559,83€           -1.008.427,10€    -1.006.975,19€        
Potentielebesparing verkeerde ligdagen 148.396            148.396              148.396              148.396               148.396                  148.396              148.396                  
Cummulatief 148.396            296.792              445.188              593.584               741.980                  890.375              1.038.771               

Liquiditeitsbegroting Inkomsten 1.078.859,70     1.348.574,63       1.438.479,60       1.528.384,58        1.528.384,58           1.528.384,58       1.618.289,55           
Investeringen 432.395,00        -                     -                     57.000,00            -                         -                     -                         
Uitgaven 1.413.851,46     1.499.608,86       1.506.109,61       1.534.695,41        1.534.695,41           1.534.695,41       1.563.281,22           
Saldo -767.386,76       -151.034,24         -67.630,01          -63.310,84           -6.310,84                -6.310,84            55.008,33               
Cumulatief -767.386,76       -918.421,00         -986.051,01        -1.049.361,85       -1.055.672,69          -1.061.983,53      -1.006.975,19          

Samenwerking

Voor ouderen en 
kwetsbare personen

In het St. Jansdal

GRZ
28%

WLZ 
wachtend

15%

Triage observatie 
diagnostiek

28%

ELV +
28%

Tijdelijk verblijf Lelystad, herstel gerichte zorg

Commitment van:

Vervolg 
- Inrichten samenwerking
- Verrichten

Business case

17 bedden

Innovatie & doorontwikkeling
- Verschillende financiering vormen onder een dak
- Groeimodel, een broed nest voor vernieuwing

Adherentie gebied

voormalig Zuiderzee ziekenhuis

Thema’s regioperspectief
- Zorg en ondersteuning voor ouderen
- Acute zorgketen

Het zorgaanbod:
- Anticipeert op de dubbele vergrijzing
- Sluit aan op behoefte van kwestbare groepen
- Vult gat van voormalig Zuiderzee Ziekenhuis
- Past bij de beweging; Juiste zorg op de juiste plek 

door een ombuiging van Wlz zorg naar thuis 
met VPT

Gevraagde financiering       
+-1M

Zorgverzekeraar betaald 
€639.395,-

Resterend
€421.000,-

Aanleiding en 
geschiedenis





Gezondheidscentrum Emmeloord
• Aanleiding
• Visie
De patiënt moet in staat zijn eigen regie te voeren over beslissingen die genomen moeten worden 
ten aanzien van zijn gezondheid. De inhoud van de notitie “Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland” 
wordt door de zorgaanbieders onderschreven. De volgende ontwikkelingen worden voorzien: 
Preventie wordt belangrijker;
De zorg wordt integraler;
De zorg wordt meer bij de mensen thuis geleverd;
Er ontstaat meer behoefte aan tijdelijke kortdurende zorg;
Meervoudige en complexe behandelingen/verzorging blijven op locatie plaatsvinden.



Samenwerkende partijen
Zorgondernemers:
- Antonius Zorggroep

- Zorggroep oude en nieuwe land

- Coöperatie Huisartsen

- GGZ Centraal
- Ambulance

- Revalidatie Friesland

- Spoedapotheek (ASP)

- Elyse Klinieken

- Medrie (HAP)

- Huisartsenpraktijken, Kuiken de Valk, Nielen en 
Schaafsma

Initiator:

- B. Braun Care BV



Samen werken; uitgangspunten
• Komen tot gezamenlijke huisvestingsvorm t.b.v. 

patiëntenzorg voor de bewoners van de gemeenten NOP, 
Urk en omstreken

• Door samen te werken wordt er een compleet 
zorgaanbod geboden

• Ontwikkelen vanuit patiëntpaden
• Partners aan zet i.s.m cliëntvertegenwoordiging in 

klankborgroep



Status samen werken
• Intentieovereenkomst samenwerking
• Gezamenlijke visie geformuleerd
• Projectstructuur ingericht
• Oprichtingsakte Stichting
• Kwartiermaker voor concretisering en 

implementatie
• Dagelijks en algemeen bestuur



Samen werken; vervolgstappen
• Concrete uitwerking samenwerking vanuit patiëntpaden, 

vanuit m2 en vanuit gesignaleerde knelpunten
• Uitwerking; transformatie, ehealth en personele inzet
• Naamgeving
• Starten met samenwerking vanuit zorgpaden hoeft niet te 

wachten op gezamenlijk gebouw
• Verkenning samenwerking/partnerschap zorgverzekeraar
• Betrokkenheid welzijnspartijen
• Samenhang en samenwerking met Zorgplein





Samen bouwen; uitgangspunten
• Meerdere zorgaanbieders in één gebouw en op één plein
• Zorgverleners naast elkaar
• Unieke samenwerking
• Faciliteren met een gebouw ICT infrastructuur
• Optimaal gezamenlijk gebruik en georganiseerd
• Eén uitstraling
• Gebouw inrichting op basis van patiëntpaden



Status samen bouwen
• Drie fases van het project in planning (SO/VO/DO)
• Optimalisatie van de individuele wensen naar 

gezamenlijk Programma van Eisen
• Schetsontwerp 1 juli vastgesteld
• Huurovereenkomsten
• Stedenbouwkundig inrichting



Lay-out b.g



Lay-out verd.1





emmeloord  
UrkerwegLO

CA
TI

E.

01

02

03





Samen bouwen; vervolgstappen
• Tweede en derde ontwerp (VO en DO)
• Start bouw Q1/2 2022
• Oplevering en ingebruikname Q2 2023





Preventiecoalitie Flevoland
Erik Koekoek – adviseur gemeenten



Urgentie
- Het regioperspectief van de Zorgtafel presenteert verschillende knelpunten in Flevoland op 

gebied van gezondheid:
• Veel kwetsbare groepen met multi-problematiek en een domein overstijgende (zorg)vraag
• Veel inwoners kampen met overgewicht
• Aantal inwoners met één of meer chronische aandoeningen is al hoog en dit aandeel 

neemt toe
- Stoppen van trend is nu nodig om zorg in de toekomst ook toegankelijk en betaalbaar te houden

Hoe: Preventiecoalitie Flevoland
- Er is een brede gezamenlijke ambitie om gezondheidsproblemen aan te pakken
- Door kennis delen met elkaar 
- Door zorg en welzijn veel meer met elkaar te laten samenwerken op gebied van gezondheid 
- Door aanvullend te zijn op wat lokaal niet geregeld kan worden
- Door lokale aanpak te faciliteren en te versterken met een gezamenlijke aanpak

Wat gaan we doen
- Samenwerking op domein overstijgende interventies: bijvoorbeeld valpreventie, gezond 

gewicht, stoppen met roken
- Versterken verbinding huisartsenpraktijken met het gemeentelijk domein
- Werken volgens Positieve Gezondheid is de norm in Flevoland



Preventiecoalitie Flevoland



Afsluiting
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