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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
Ook in 2021 blijven we met de Zorgtafel bouwen aan een toekomstbestendige 
inrichting van de zorg in Flevoland. De volgende bijeenkomst van de Zorgtafel vindt 
plaats op 5 februari. Dat is het moment dat de eerste fase van de Zorgtafel wordt 
afgerond en er een blik op de toekomst van de Zorgtafel wordt geschetst. 
 
In deze nieuwsupdate treft u weer een paar voorbeelden van mooie ontwikkelingen 
in de zorg in Flevoland. Zo leest u over het interessante voorbeeld van 
OZOverbindzorg, dat steeds breder wordt gebruikt in Flevoland. 
 
Helaas trekt de corona-pandemie opnieuw een zware wissel op het zorgveld in 
Flevoland. Zo moest ziekenhuis St Jansdal eind december het moeilijke besluit 
nemen om tijdelijk een patiëntenstop in te voeren. 
 
Graag wil ik daarom namens de Zorgtafel opnieuw onze steun uitspreken aan alle 
betrokken zorgverleners en zorgorganisaties die dag in dag uit strijd leveren om 
deze pandemie het hoofd te bieden en corona-patiënten te helpen. 
 
Frans van den Broek d’Obrenan 
voorzitter Zorgtafel Flevoland 
 
 
OZOverbindzorg verbindt al 1400 Professionals in 126 organisaties  
In 2019 is er in de Zorgtafel gekozen om met OZOverbindzorg in de hele provincie 
Flevoland te gaan werken. OZOverbindzorg is een centraal communicatiemiddel om 
grip te houden op de zorg en regie van en voor cliënten.  
 
OZOverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de cliënt. Binnen dat 
netwerk kan iedereen gerichte vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. 
De zorg, het welzijn en alle betrokken partijen zijn hierdoor overzichtelijk in beeld. 
Iedereen weet wat de status is rondom de zorg en weet wat de volgende stap zou 
moeten zijn. Deze vorm van samenwerken geeft rust en geeft de cliënt de regie 
over het eigen leven. 
 
Inmiddels werken al ruim 1400 professionals verdeeld over 126 organisaties in de 
verschillende gemeenten over de hele provincie met OZOverbindzorg voor ruim 700 
cliënten.  
 



Zowel in Dronten, Lelystad, Urk, Noordoostpolder als in Almere wordt 
OZOverbindzorg volop gebruikt. De hoop is dat er in 2021 meer cliënten en 
professionals aan zullen haken en gebruik zullen maken van dit online 
communicatieplatform!  
 
Afgelopen jaar is er groen licht gegeven voor de medefinanciering van de Gemeente 
Dronten, de Gemeente Lelystad en de Gemeente Noordoostpolder. Daardoor is 
OZOverbindzorg beschikbaar voor alle cliënten in deze gemeenten, dit is erg goed 
nieuws! Het streven is dat in 2021 OZOverbindzorg ook voor cliënten beschikbaar is 
in de andere gemeenten van Flevoland.  
 
Wilt u meer weten over OZOVerbindzorg? Kijk dan hier. Of lees het interview in het 
magazine van Medrie. 
 
 
Antonius Ziekenhuis opent spreekuur gynaecologie op Urk 
Het Antonius Ziekenhuis is op Urk gestart met een spreekuur van de gynaecologen. 
De gynaecologen houden er vanaf nu één keer per twee weken spreekuur in 
huisartsenpraktijk ’t Dok. Patiënten van de verschillende huisartsen op Urk en uit de 
omgeving van Urk kunnen nu dichterbij huis naar het spreekuur van de specialist. 
 
Sinds 1 september 2020 houden ook de kinderartsen van het Antonius Ziekenhuis 
spreekuur in ’t Dok. 
 
Het volledige bericht leest u hier. 
 
 
Omroep Flevoland bericht over ouderenzorg  
Omroep Flevoland schonk donderdag 14 januari aandacht aan de zorg voor 
ouderen. Dat is ook door de corona-situatie een belangrijk maatschappelijk 
onderwerp. Daarover sprak Ouafae Karimi in de uitzending. Zij is geriater in St 
Jansdal. Dokter Karimi roept ouderen juist op om de zorg niet te vermijden als die 
noodzakelijk is. Hoe vroeger iemand met klachten komt, hoe beter het vaak te 
behandelen is. 
 
Omroep Flevoland schenkt elke twee weken aandacht aan de ontwikkelingen in de 
zorg in Flevoland. Alle uitzendingen van Omroep Flevoland zijn te bekijken op de 
website van de omroep www.omroepflevoland.nl. De uitzending van 14 januari kunt 
u hier terugluisteren. 
 
 
Werkgroep Taal Maakt Gezonder van start 
Een op de zes Flevolanders heeft moeite met lezen en schrijven en dat heeft vaak 
ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. Daarom is eind 
2020 de werkgroep ‘Taal Maakt Gezonder’ van WEL in Flevoland officieel van start 
gegaan. De werkgroep richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden bij 
laaggeletterden, zodat zij gezondheidsvaardiger worden.  
 
Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van 
(gezondheids)informatie hebben baat bij bijscholing. Dit bleek ook tijdens de 
digitale conferentie Taal & Gezondheid van WEL in Flevoland en Alles is Gezondheid 
op 19 november. De focus van ‘Taal Maakt Gezonder’ richt zich op patiënten en 
cliënten in de gezondheidszorg en op gezondheidszorgprofessionals. 
 
U leest hier meer over de werkgroep Taal Maakt Gezonder.  

https://www.ozoverbindzorg.nl/over-ozoverbindzorg/
https://digitaalpubliceren.com/medrie/17873/10/
https://www.mijnantonius.nl/nieuws/spreekuur-gynaecologie-antonius-ziekenhuis-op-urk-van-start.htm
http://www.omroepflevoland.nl/
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/212497/arts-roept-ouderen-op-om-zorg-niet-te-vermijden?id=212497
https://www.welinflevoland.nl/werkgroep-taal-maakt-gezonder-digitaal-van-start/


Spoedpost St Jansdal biedt service aan de burgers van Lelystad 
De Spoedpost Lelystad is er voor eenvoudige niet-acute zorg zoals hechten of 
gipsen, waar inwoners uit de Flevopolder anders voor naar Harderwijk zouden 
moeten. Het medisch vakblad Zorgvisie schonk onlangs aandacht aan de 
Spoedpost. 
 
De mensen die op de spoedpost komen, zijn vrijwel allemaal doorverwezen door 
huisartsen. Als er mensen met buikklachten komen, is er direct overleg mogelijk 
met de chirurg in Harderwijk. Als er mensen met pijn op de borst komen, zijn ze 
eerst gezien door de huisarts. Die heeft dan al overleg gehad met de cardioloog. 

De spoedpost kan meer dan de gemiddelde huisartsenpost (HAP). Mensen kunnen 
er terecht voor het hechten van wonden, eenvoudige botbreuken en bloedprikken. 
Op de Spoedpost werken arts-assistenten die ervaring hebben op de SEH 
Harderwijk. Eenvoudige chirurgie kunnen ze zelf doen. Ze weten wanneer ze de 
hulp in moeten roepen van de medisch specialist. Die kijkt dan op afstand mee naar 
een röntgenfoto of een wond.  

Het volledige artikel in Zorgvisie leest u hier. 
 
 
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 john.gabrielse@zilverenkruis.nl.  
 

 
 

 

 

  

 

 
  

 

 

https://www.zorgvisie.nl/spoedpost-lelystad-levert-vooral-service-aan-burgers/
mailto:john.gabrielse@zilverenkruis.nl

