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Voorwoord 
Deze week is het de landelijke week tegen eenzaamheid. Ook voor Zorgtafel 
Flevoland is dit een belangrijk onderwerp. Bekend is namelijk dat eenzame ouderen 
een sterk verhoogd risico hebben op overlijden. Dat zit als volgt: eenzame mensen 
reageren slecht op stresssituaties en ontwikkelen stress. Ze slapen slecht, hebben 
een ongezonde levensstijl en vragen of krijgen weinig hulp van mensen om hen 
heen. Achter een zorgvraag kan een eenzame patiënt schuilen. Het is heel belangrijk 
dat zorgverleners hier oog voor hebben en ernaar vragen, om zo de aanpak een 
goede plek te kunnen geven in de behandeling. (Bron: Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde, 23 september 2022). Flever brengt de activiteiten van deze week per 
gemeente mooi naar voren in deze nieuwsbrief.  
 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief! 
 
Martin Smeekes, 
Voorzitter Zorgtafel Flevoland 
 
Week tegen Eenzaamheid 
Van 29 september tot en met 6 oktober 2022 is het de landelijke Week tegen 
Eenzaamheid. In Flevoland raakt eenzaamheid een groot deel van de inwoners. 49% 
van de Flevolanders is matig tot ernstig eenzaam. Daarom wordt er in Flevoland 
aandacht aan dit onderwerp besteed. Zo opende er eind vorige week een 
fototentoonstelling over eenzaamheid. De fototentoonstelling geeft een gezicht aan 
eenzaamheid. Deze tentoonstelling komt ook naar het provinciehuis, daar lees je 
binnenkort meer over op intranet.  
 
Daarnaast tekenden verschillende partijen het convenant ‘ZeewoldeSamen’ tegen 
eenzaamheid. De Lelystadse stadsdichter Thomas Gerla schreef samen met zijn band 
Lakmoes een nummer over eenzaamheid, ‘Hoe het gaat’. Daar besteedde Omroep 
Flevoland in de uitzending ook aandacht aan. Kortom: deze week kunnen Flevolanders 
verschillende activiteiten bijwonen om anderen te ontmoeten en nieuwe contacten te 
leggen. Meer lezen over dit onderwerp? Weten wat u kunt doen? Ga naar de website 
van Flever. 
 
Almeerse huisartsen en Flevoziekenhuis werken samen rondom 
palliatieve patiënt 
Almeerse huisartsen en het Flevoziekenhuis maakten afspraken over palliatieve zorg. 
Doel van deze samenwerking is meer rust voor de patiënt en naasten in de laatste 
levensfase. Het zorgpad moet leiden tot een betere markering en signalering van de 
palliatieve fase, geeft handvatten voor de timing en invulling van het Advance Care 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/302511/week-van-de-eenzaamheid?id=302511
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/302511/week-van-de-eenzaamheid?id=302511
https://flever.nl/project/eenzaamheid-in-flevoland/
https://flever.nl/project/eenzaamheid-in-flevoland/


Planning-gesprek. Ook is er een hoofdstuk gericht op verbetering van documentatie 
en overdracht tussen de verschillende disciplines in eerste en tweede lijn.  
 
Longarts Lemke Pronk: “Belangrijk is een tijdig, rustig gesprek met de patiënt en 
naasten over de wensen van patiënt in de laatste levensfase. Dat gesprek gaat over 
zorg en symptoomverlichting, geestelijk en lichamelijk. Als arts hebben we geleerd 
om alles te doen wat mogelijk is. Maar niet alles wat kan moét. Durf te vragen wat 
voor de patiënt belangrijk is. Het is de kunst om te laten wat kan, als dat de wens is 
van de patiënt. Dit voorkomt onnodige diagnostiek en behandeling, 
ziekenhuisopnames en opnames op de Intensive care en leidt vaker tot overlijden op 
de plek van voorkeur van patiënt en naasten. Ieder mens heeft recht om zijn eigen 
weg te bewandelen.” 
 
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 8 september 2022 waren Madelein Boers 
en Froukje Zeil van GGD Flevoland in de uitzending. Zij spraken over valpreventie bij 
ouderen. Luister de uitzending van 8 september 2022 terug via de website van 
Omroep Flevoland. Op 22 september 2022 besteedde Omroep Flevoland aandacht 
aan de nieuwe website van de GGD: positiefouderworden.nl. Luister de uitzending 
van 22 september 2022 terug via de website van Omroep Flevoland 
 
Disclaimer 
U ontvangt deze mail als lid van Zorgtafel Flevoland of als betrokkene bij de 
activiteiten van deze Zorgtafel. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u 
dan af door deze mail te beantwoorden. 
 
Partners aan de Zorgtafel Flevoland

 
 

  
 

 
  

 

  
 

 

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/300879/hoe-weet-je-of-je-risico-loopt-op-vallen?id=300879
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/300879/hoe-weet-je-of-je-risico-loopt-op-vallen?id=300879
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/302543/ggd-flevoland-komt-met-positiefouderworden-nl?id=302543
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/302543/ggd-flevoland-komt-met-positiefouderworden-nl?id=302543



