
 
Nieuwsupdate Zorgtafel Flevoland                        Nummer 25                                              April 2022 

 

 

  

 
 

Voorwoord 
 
Beste lezer, 

De partners aan de Zorgtafel werken met elkaar samen aan een toekomstbestendige 
inrichting van de zorg voor de inwoners van Flevoland.  

Afgelopen maand is er weer veel gebeurd op het gebied van zorg en welzijn in 
Flevoland. Bijvoorbeeld de opening van de uitbreiding voor woonzorglocatie ’t 
Landleven in Lelystad. Actrice Loes Luca was hierbij ook van de partij. Of het 
certificaat dat het Flevoziekenhuis heeft gewonnen: het zilveren certificaat van de 
Milieuthermometer zorg. Dat betekent dat het ziekenhuis op het gebied van milieu en 
duurzaamheid weer een belangrijke stap heeft gezet. 

Mooie ontwikkelingen dus van onze partners van de Zorgtafel Flevoland! Wilt u weten 
wat de Zorgtafel Flevoland nog meer doet? Dat leest u op onze website. 

Ik wens u veel leesplezier! 

Frans van den Broek d’Obrenan 
Voorzitter Zorgtafel Flevoland 

 
Bestuursvoorzitter neemt na tien jaar afscheid van het 
Flevoziekenhuis 
Na ruim tien jaar vertrekt bestuursvoorzitter Anita Arts bij het Flevoziekenhuis. Begin 
dit jaar heeft zij de Raad van Toezicht (RvT) op de hoogte gebracht per 1 juli te 
willen stoppen. “Wij zijn haar zeer erkentelijk voor wat zij voor het Flevoziekenhuis 
heeft gedaan”, aldus Meindert Schmidt, voorzitter van de RvT. “Wij kennen haar als 
een betrouwbare, kundige en stevige bestuurder met een grote dossierkennis. 
Daarnaast speelt zij aan vele bestuurlijke tafels in de zorg een betekenisvolle rol. Wij 
zijn haar zeer dankbaar en begrijpen en respecteren dat zij na zo’n lange zittingsduur 
om persoonlijke redenen - meer tijd voor haarzelf, haar partner en familie - afscheid 
neemt. Ze heeft het Flevoziekenhuis door de lastige COVID-19-periode geloodst. We 
zijn blij dat zij dit de afgelopen acht maanden samen heeft kunnen doen met haar 
twee collega-bestuurders Marc Seelen en Jeroen van Duren.” De Raad van Bestuur 
zal in de komende periode zorgen voor een geleidelijke overdracht van portefeuilles 
en dossiers. De Raad van Toezicht zal zich beraden over haar opvolging. 
 
 
 
 
GGD Flevoland zet in op gezonde leefstijl 

https://www.omgevingsvisieflevoland.nl/zorgtafel-flevoland/


‘Door de coronacrisis is pijnlijk duidelijk geworden hoe belangrijk publieke 
gezondheidszorg is.’ Dat zegt directeur Publieke Gezondheid Marjan Vluggen van 
GGD Flevoland. Samen met Irene Korting, wethouder van de gemeente Dronten en 
portefeuillehouder Covid-19 in het bestuur van de GGD, zoomt ze in op het belang 
van publieke gezondheidszorg, de noodzaak van structurele veranderingen, de kracht 
van samenwerking en de onvoorspelbaarheid van de coronacrisis. Nu de 
coronabestrijding in een andere fase is gekomen en de GGD zich achter de schermen 
voorbereidt op eventuele nieuwe mutaties en oplaaiingen, is dit het moment om 
verder vooruit te kijken. Lees het complete nieuwsbericht op de website van de 
gemeente Dronten. 
 
 
Uitbreiding voor woonzorglocatie ’t Landleven 
Vorig jaar werd ’t Landleven, de unieke woonzorglocatie voor mensen met dementie 
van Woonzorg Flevoland in Lelystad, ingrijpend verbouwd en uitgebreid. ’t Landleven 
is nu een warm thuis voor 30 bewoners die in een groene omgeving met de beste 
zorg worden omringd. Bewoonster van het eerste uur, mevrouw De Haas, knipte 13 
april 2022 het lint door bij de plaquette die is gemaakt door cliënten van 
dagbesteding Het Groene Huis. ’t Landleven is een kleinschalige woonzorglocatie voor 
mensen met dementie. Gelegen in de wijk de Groene Velden in Lelystad. ’t Landleven 
is een alternatief voor het traditionele verpleeghuis en in meer opzichten bijzonder.  
 
Het is een fijne plek waar bewoners de ruimte en vrijheid hebben om buiten te zijn. 
Vanuit hun kamer hebben bewoners toegang tot de belevingsgerichte tuin en kunnen 
zij een ommetje in de wijk maken. “De combinatie van buiten zijn, de wind in de 
haren kunnen voelen en de ruimte om te wandelen, draagt bij aan het levensgeluk 
van bewoners,” vertelt John Bos, voorzitter Raad van Bestuur Woonzorg Flevoland, 
enthousiast en vol trots. “Met de uitbreiding is dit nu voor meer mensen mogelijk. 
Woonzorg Flevoland levert hiermee een bijdrage aan de maatschappelijke opgave 
voor de ouderenzorg in Flevoland.“  
 
Door corona moest de geplande opening afgelopen najaar worden uitgesteld. Nu 
werd gekozen voor een intieme bijeenkomst voor bewoners en familie. Met een 
heerlijke,  gezellige high tea en muziek. “Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. Voordat mensen bij ons in een woonzorglocatie als ’t Landleven 
komen wonen, gaat hieraan vaak een lange periode van mantelzorg vooraf. Zorgen 
voor een naaste met dementie is emotioneel en fysiek zwaar, ” licht John Bos toe. 
Daarom was medewerking gevraagd van actrice Loes Luca. Zij speelde in de 
televisieserie Maud en Babs, de rol van de moeder met dementie. Nu zong Loes Luca 
in de drie huiskamers van ’t Landleven samen met de bewoners liedjes. En, het werd 
een groots en vrolijk feest! 
 
Het was een pittig jaar voor de bewoners en medewerkers van ’t Landleven. Bouwen, 
verbouwen en corona maakten het extra uitdagend. Voor wethouder Jack Schoone 
reden om namens de gemeente Lelystad aan te sluiten bij de barbecue die werd 
gehouden voor de zorgmedewerkers van ’t Landleven. Hij sprak zijn respect uit voor 
de zorgmedewerkers die in coronatijd altijd door zijn blijven gaan en zich hebben 
ingezet voor de bewoners. Jack Schoone stipte ook het belang en de uitdagingen 
voor de ouderenzorg in Lelystad aan: “Zorg is welzijn en zonder welzijn geen 
gezondheid.” Contactverzorgende van ‘t Landleven Marian de Bruin leidde daarna 
samen met John Bos, de wethouder rond op ’t Landleven. 
 
 
 
 
 
 
Geboortezorgmarkt Lelystad  
Op zaterdag 25 juni 2022 organiseert St Jansdal een geboortezorgmarkt, samen met 

https://www.dronten.nl/actueel/ggd-flevoland-zet-in-op-gezonde-leefstijl
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de verloskundigen van Lelystad en omstreken. De markt wordt gehouden in het 
ziekenhuis in Lelystad op de begane grond. Naast struinen over de markt, kunnen 
bezoekers deelnemen aan presentaties over het moeder&kindcentrum en het 
geboortezorghuis in Harderwijk. Ook is er een mogelijkheid om kennis te maken met 
de professionals die er werken. Meer informatie: stjansdal.nl/geboortezorgmarkt.  

Ken jij iemand die een product verkoopt of dienst aanbiedt rondom de zwangerschap, 
geboorte of het kraambed? Dan ontvangen wij graag hun inschrijving als 
standhouder! Dat kan via bovenstaande link. Er zijn in mei verschillende 
voorlichtingsmomenten.  

• 11 mei: Kennismaken met het moeder&kindcentrum (kraam- en couveuse 
afdeling). Opgave via www.stjansdal.nl/voorlichting 

• 7 en 11 mei: Kennismaken met het Geboortezorghuis (poliklinisch bevallen). 
Opgave via www.geboortezorghuis.nl  

 
De ambities en urgenties voor zorg en welzijn in Almere  
Dinsdag 19 april 2022 was er een bijeenkomst om te praten over de urgenties en 
ambities die er zijn voor zorg en welzijn in Almere én wat we er samen aan kunnen 
doen om die ambities waar te maken. Aanwezigen waren bestuurders van alle zorg- 
en welzijnsorganisaties in Almere, de wethouder Zorg, de 
patiëntenvertegenwoordigers (FPF) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De rode draad 
in het gesprek bleek positieve gezondheid. Iedereen is het erover eens dat door 
breed en anders te kijken naar de leefwereld van Almeerse inwoners én naar de 
vragen áchter de (medische) vraag, beter aangesloten kan worden op de behoefte 
van de persoon. Deze benadering kan ook de druk op het medische domein 
verlichten. Daarnaast is er animo voor het onderzoeken van slimmere (ICT) 
oplossingen en ‘anders werken’ om het beschikbare personeel optimaal in te zetten. 
Lees het complete bericht op elaa.nl. 
 
 
Flora Experience laat bezoeker ervaren hoe het is om dementie te 

hebben  
Hoe is het om dementie te hebben? Op deze vraag is Stichting Samenleven met 
Dementie, op verzoek van Zorggroep Almere, het antwoord gaan zoeken bij tal van 
organisaties en wetenschappers. Alle verschillende invalshoeken zijn gebundeld in 
een ‘Experience’ op de begane grond van woonzorgcentrum Flora op het 
Floriadeterrein. “Na de wereldtentoonstelling wordt deze ruimte een grandcafé voor 
zowel bewoners als de buurt, maar het komende half jaar kunnen Floriade-bezoekers 
hier een kijkje nemen in onze Flora Experience”, vertelt André Phiferons, manager 
vastgoed bij Zorggroep Almere. “Toen wij werden gevraagd om gedurende de 
Floriade ook iets te bieden voor bezoekers, lag het voor de hand om iets te doen 
rondom gezondheid. Aangezien Flora een woonzorgcentrum is voor mensen met 
dementie, en het aantal mensen met dementie door de vergrijzing bijna is 
verzesvoudigd, vonden wij dit een passend thema. Het is iets waar immers veel 
mensen op enige manier mee te maken krijgen.” 
 
De Experience is ingericht om mensen die zelf geen dementie hebben te informeren 
over wat het is en hoe je om kunt gaan met mensen die erdoor getroffen zijn. In 
beeld en tekst wordt informatie gegeven over verschillende vormen van dementie en 
de symptomen. Bezoekers kunnen onder meer een geheugentest doen, met een 
koptelefoon naar verschillende verhalen luisteren en door middel van virtual reality 
zelf ervaren hoe het is om dementie te hebben. Onderdeel van deze expo is ook de 
campagne ‘We zijn zelf het medicijn’, die laat zien dat we door een gezonde leefstijl 
zelf veel kunnen doen om de kans op dementie te verkleinen. “ Meer informatie 
op flora-experience.nl. 
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Uitdagingen van de ouderenzorg in 2040  
Hoe kunnen wij de uitdagingen van de ouderenzorg in 2040 het hoofd bieden in 
Flevoland? Deze vraag stond 21 april 2022 centraal tijdens de inspiratiebijeenkomst 
van de Zorgtafel Flevoland. Bestuurders van overheden, zorg- en 
welzijnsorganisaties namen samen met patiëntenvertegenwoordigers deel aan de 
sessie. Doel van de bijeenkomst was om Flevolandse bestuurders te inspireren met 
een andere kijk op de maatschappelijk opgave voor de ouderen. Hoogleraar 
ouderengeneeskunde Rudi Westendorp gaf mini-colleges over hoe Denemarken de 
ouderenzorg organiseert. Dagvoorzitter Frénk van der Linden zorgde voor een 
levendig en inspirerend debat. Lees het complete nieuwsbericht op de website van de 
Zorgtafel. 
 
 
Flevoziekenhuis behaalt ‘zilver’ voor Milieuthermometer Zorg  
Het Flevoziekenhuis heeft het zilveren certificaat van de Milieuthermometer zorg 
behaald. Dat betekent dat het ziekenhuis op het gebied van milieu en duurzaamheid 
weer een belangrijke stap heeft gezet. Het ziekenhuis is hiermee één van de negen 
ziekenhuizen in Nederland die het certificaat ‘zilver’ heeft. Het Flevoziekenhuis heeft 
drie jaar geleden de keuze gemaakt om aan de hand van de Milieuthermometer het 
onderwerp milieu en duurzaamheid op de kaart te zetten. Eerder behaalde het 
ziekenhuis drie keer ‘brons’ op rij. Joke Wymenga, manager Facilitair zorgbedrijf: 
“Het helpt ons om te voldoen aan wet- en regelgeving en stimuleert om steeds 
nieuwe stappen te blijven zetten.”  
 
De grootste stap die het Flevoziekenhuis heeft gezet voor ‘zilver’ gaat over duurzaam 
inkopen. Duurzaamheid is een vast onderdeel van het inkoopproces geworden. Van 
koffiebekers tot operatiematerialen, van medische apparatuur tot energie. Wymenga: 
“Zo verlagen we bijvoorbeeld al direct ‘aan de bron’ onze hoeveelheid afval. Want als 
we bijvoorbeeld geen plastic meer in huis halen, hoeven we het ook niet meer af te 
voeren. We stimuleren onze leveranciers om met ons mee te denken over slimme 
milieuvriendelijke werkwijzen en oplossingen.” Het terugbrengen van de hoeveelheid 
afval is belangrijk. Maar het Flevoziekenhuis wil meer. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat ons afval recyclebaar is als grondstof voor nieuwe producten? Wymenga: 
“Daarvoor gaan we ver. Dankzij een nieuwe partner in afvalverwerking willen we 
realiseren dat 50% van ons restafval, in volume onze grootste afvalbron, grondstof 
wordt.”  
 
Initiatieven voor duurzaamheid ontstaan ook op de werkvloer. Collega’s met privé 
een hart voor duurzaamheid staan ook voor duurzaam werken. Zo zijn meerdere 
‘greenteams’ ontstaan die binnen hun eigen afdeling duurzame initiatieven ontplooien 
en het bewustzijn voor duurzaamheid vergroten. Wymenga is enthousiast over hun 
inbreng: “De ‘greenteams’ in de zorg zien mogelijkheden die wij niet altijd zien. Zo 
probeert het greenteam van de operatiekamers de hoeveelheid afval die bij een 
operatie wordt gebruikt te verminderen. Lakens, jassen, handschoenen, 
instrumentarium. Wat kan er minder of anders? Dat is onze gezamenlijke uitdaging.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polikliniek Kinderchirurgie van start 
Op 14 april 2022 is de polikliniek Kinderchirurgie in het Flevoziekenhuis gestart. Dit 
spreekuur vindt één keer per maand plaats en wordt door een perifeer kinderchirurg 
gezamenlijk met een kinderchirurg uit het Amsterdam UMC verzorgd. Alle interne 
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verwijzingen en verwijzingen via huisartsen en DeKinderkliniek zijn hiervoor welkom. 
Gekoppeld aan dit spreekuur vindt eens per maand een gezamenlijk 
operatieprogramma plaats. Kinderchirurgen Gwen en Anne: "De afdelingen Chirurgie, 
Kindergeneeskunde en Anesthesiologie hebben hiertoe hun expertise gebundeld. Op 
deze manier bieden wij niet-academische kinderchirurgie dicht bij huis en 
intensiveren we de prettige samenwerking met de kinderchirurgen van het AUMC." 
 
 
De zorg centraal bij Omroep Flevoland 
Elke twee weken schenkt Omroep Flevoland aandacht aan de ontwikkelingen in de 
zorg in Flevoland en aan de Zorgtafel.  
 
Stel: je gaat met vage klachten naar de huisarts, maar lichamelijk blijkt er na 
onderzoek weinig mis te zijn. Wellicht zit het probleem dan meer in je algehele 
welzijn. Of beter gezegd het gebrek daaraan. In Almere kun je dan doorverwezen 
worden naar De Schoor, waar ze bezig zijn met Welzijn op recept. Minke van 't Hoff 
is degene die zich daarvoor inzet in Almere Haven. Verder luisteren: 
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/280614/vage-klachten-met-welzijn-
op-recept-naar-de-schoor?id=280614 
 
Ouderen moeten steeds langer thuis wonen. En daar is de zorg ook steeds meer op 
ingericht. Bij Woonzorg Flevoland werken ze bijvoorbeeld op twee locatie met 
'eerstelijns zorg', voor mensen die tijdelijk even niet thuis kunnen wonen. Verder 
luisteren: https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/282436/zorg-als-je-even-
niet-thuis-kan-wonen?id=282436  

 
Partners aan de Zorgtafel Flevoland
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