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Nieuwe voorzitter voor Zorgtafel Flevoland 
Per 1 juni 2022 heeft Zorgtafel Flevoland een nieuwe, 
onafhankelijke voorzitter. Martin Smeekes volgt hiermee Frans 
van den Broek d’Obrenan op: “Het is mij een grote eer en 
genoegen om alles wat ik in mijn carrière heb geleerd in de 
wereld van de zorg in diverse bestuurlijke rollen in te zetten in 
mijn eigen provincie Flevoland bij de Zorgtafel. Ik heb er heel 
veel zin in” zegt Martin Smeekes. Martin Smeekes beschikt over 
een brede bestuurlijke ervaring in de zorg. Zo was hij onder 
andere directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en 
bestuurder van de regionale ambulancevoorziening. Hier had hij 
onder andere ambulancezorg, het zorg- en veiligheidshuis en de 
meldkamer in zijn portefeuille. Tijdens de bijeenkomst van de 

Zorgtafel op 30 september 2022, neemt Frans van den Broek d’Obrenan officieel 
afscheid. Er is dan gelegenheid om hem te bedanken. Lees het complete bericht op 
Flevoland.nl. 
 
Flevolandse zorgorganisaties starten ‘tijdelijk verblijf’ in Lelystad 
Ouderen die ongewild op de spoedeisende hulp komen, onnodig lang in het 
ziekenhuis moeten verblijven of voor wie geen passende vervolgzorg geregeld kan 
worden: de praktijk van alledag die anders kan én beter moet, dat vinden de 
bestuurders van woonzorgorganisaties Coloriet en Woonzorg Flevoland en ziekenhuis 
St Jansdal. Daarom werken zij aan het oprichten van een ’tijdelijk verblijf’ in 
Lelystad. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis neemt een deel van de aanloopkosten op 
zich voor deze samenwerking. Het ‘tijdelijk verblijf’ is een belangrijke en waardevolle 
aanvulling op het huidige zorgaanbod in Flevoland. Lees verder op de website van 
Woonzorg Flevoland. 
 
Even voorstellen: Tessa van Goor  

“Mijn naam is Tessa van Goor en sinds begin mei ondersteun ik 
Carola Meulenbroek en Jonne Schriek bij bureau Zorgtafel in 
verband met het zwangerschapsverlof van Mayke Meuwese. Tot 
eind augustus 2022 zal ik vanuit Proscoop bureau Zorgtafel en 
de voorzitter gaan ondersteunen in de werkzaamheden die zijn 
voortgekomen uit de Zorgtafel bijeenkomst van maart en de 
voorbereiding voor de Zorgtafel van september. Even kort over 
mezelf: Ik ben woonachtig in Groningen en heb hier recent mijn 
studie Biomedische wetenschappen afgerond met een richting 
beleid en bedrijf. Eind april ben ik begonnen bij Proscoop als 
adviseur met aandachtsgebied informatiemanagement voor de 
regio Flevoland en Drenthe. Je kan mij bereiken via 

Tessa.van.Goor@proscoop.nl.”  
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Zorgorganisaties tekenen regioconvenant Netwerk Palliatieve Zorg 
Noord en Oost Flevoland 
Negen Flevolandse zorgorganisaties ondertekenden dinsdag 10 mei 2022 het 
regioconvenant Netwerk Palliatieve Zorg Noord en Oost Flevoland. ‘Samen werken 
we aan optimale zorg en ondersteuning voor mensen, samen met hun naasten, die in 
de laatste fase van hun leven zijn’, aldus Loes Peters, coördinator van het netwerk. 
‘Ons netwerk stimuleert en verbindt organisaties en hun medewerkers om de zorg en 
begeleiding voor mensen (en hun naasten) met een levensbedreigende aandoening 
zo goed mogelijk te faciliteren en te organiseren’, vervolgt Loes Peters. Het 
convenant werd ondertekend door Coloriet, Icare, Allerzorg, Woonzorg Flevoland, 
Welzijn Lelystad, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Hospice Dronten, 
Huisartsencoöperatie Flevoland en Ziekenhuis St. Jansdal. Lees verder op de website 
van Coloriet. 
 
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. Op 19 mei 2022 was Woonzorg Flevoland in de 
uitzending. Er komt steeds meer druk op mantelzorgers, die ondersteuning bieden 
aan ouderen of langdurig zieken. Dus is het goed als ook de mantelzorger een handje 
wordt geholpen. Woonzorg Flevoland houdt daarom op woensdag 1 juni 2022 een 
mantelzorgbijeenkomst in Lelystad. Zorgadviseur Marieke vertelde er meer over. 
Luister de uitzending terug via de website van Omroep Flevoland.  
 
Disclaimer 
U ontvangt deze mail als lid van de Zorgtafel Flevoland of als betrokkene bij de 
activiteiten van de Zorgtafel. Wilt u deze mails niet ontvangen? Meld u dan af door 
deze mail te beantwoorden. 
 
Partners aan de Zorgtafel Flevoland
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