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Samen kom
je verder
Weer of geen weer, de
fitwalks gaan vrijwel altijd door, “en iedereen
kan meedoen, getraind
of ongetraind en met gezondheidsklachten”, zegt
fitwalktrainer Ans Bakker
uit Ens. Ruim dertien jaar
geleden nam ze de training
van de wandelgroep op
dinsdag over en breidde
die naargelang de vraag uit
met sportieve wandelingen
op donderdag- en maandagmorgen in Kraggenburg,
op donderdagmiddag op
Schokland en op woensdagavond op de Ramsdijk.
De fitwalks worden in
wisselend tempo gelopen
en afgewisseld met een
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“Daar gaan we, denk om je houding!”
Drie ochtenden in de week om 9 uur
vertrekt een groep dames vanaf HCR
Saaze in Kraggenburg voor een fitwalk in het Voorsterbos.

paar pittige workouts. Ans
houdt de vaart erin, “maar
het plezier staat voorop
en je loopt altijd je eigen
tempo.” Nu en dan blaast
ze op een fluitje, waarop
de voorste wandelaars als
op commando omdraaien
en de achterblijvers bijhalen. Na bijna anderhalf uur
volgt de cooling-down…
en dan is er koffie.

IJszwemmen geeft energie

‘Een stok
achter
de deur’
Anita Mabesoone doet al mee aan de gezamenlijke wandelingen in Kraggenburg zolang ze bestaan.
Sinds een jaar is ze er zelfs iedere ochtend
bij. “Zo heb ik een stok achter de deur”,
licht ze toe, “en in je eentje doe je ook
niet al die oefeningen tussendoor”. Alda
Schmeink is met haar 83 jaar de nestrix
onder de deelnemers, maar ze past ervoor
om hekkensluiter te zijn. “Dat is m’n eer
te na, maar ik kan het tempo nog goed
bijhouden. Als de anderen tussendoor
oefeningen doen, kan ik even pauzeren.”
Ze beseft dat ze op haar leeftijd een uitzondering is, “maar ik ga ermee door zolang ik
kan, want daar voel ik me goed bij”.
In de wandelgroepen van Ans Bakker op
dinsdag- en donderdagmorgen is nog ruimte
voor meer deelnemers. Voor meer informatie
en aanmelding: 06 23728659

IJszwemmen is cool, maar niet in de zin
van stoer. “Je moet je bewust zijn van je
grenzen”, zegt Hans Emmink, de man die
het ijszwemmen in Noordoostpolder introduceerde.
De ziekte van Crohn en de daarmee
gepaard gaande zware medicatie moe,
trad Emmink vijf jaar geleden in contact met The Iceman Wim Hof. Hij begon zijn methode van ademhalingsoefeningen en koude confrontatie toe te
passen. “Het deed zoveel met me, dat
ik het vervolgens dagelijks ben gaan
toepassen. Na acht maanden trainen
was ik vrij van medicatie en vrij van
klachten en dat ben ik nog steeds.” Emmink werd vervolgens zelf instructeur
en een groeiende groep volgde zijn

voorbeeld om het hele jaar rond in de Castelijnsplas te gaan zwemmen. “Iedere zondagochtend om 9 uur wordt er in groepsverband gezwommen. Heel vrijblijvend, er
is geen lidmaatschap. Wie komen wil, die
komt.” Emmink adviseert startende ijszwemmers wel om eerst aan een training
mee te doen. “Je moet leren naar je lijf te
luisteren, anders is de kou meedogenloos.
Tijdens een workshop leer je hoe je in 30
tot 50 seconden rustig wordt. Dan neemt
je lichaam het over en word je van binnenuit warm. Dat kun je niet uitleggen,
dat moet je ervaren.” Hoelang iemand in
ijskoud water blijft, is aan de persoon zelf.
“Van een paar minuten, krijg je een energieboost. Maar ga je over je grenzen heen,
dan gaat het je energie kosten.”
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Koken met
streekeigen
seizoensgroenten
Roelfien Wuestenenk deelt graag een recept
voor een gerecht van seizoensgroenten uit
eigen streek:

Weet wat je eet
Roelfien Wuestenenk geeft
als voedings- en epigenetisch therapeut advies
over het veranderen van
iemands voedingspatroon
en leefstijl. “Waardoor
een klacht minder wordt
of zelfs verdwijnt zonder
gelijk de medicijnkast
open te trekken.” In combinatie daarmee geeft ze
workshops in vegetarisch
koken. “Ik ben geen vegetariër, maar ik kijk
wel bewuster naar onze
consumptie van vlees. Als
je vlees of vis eet, laat het
dan ook een goed pro-

duct zijn en sla eens een
keertje over.” Ze promoot
uit ideologie de seizoensgroenten uit eigen streek
en ‘koken met restjes’ en
laat mensen kennismaken
met ‘vergeten groenten’.
“De vegetarische keuken is
rijk aan producten, maar
mensen kennen heel veel
smaken niet meer”. Daarnaast ontwikkelt ze voor
mensen met voedselallergieën recepten om toch
smakelijk te kunnen eten.
“Het gaat om het kiezen
van de juiste smaken bij elkaar en dat concept werkt.
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Gezond en lekker eten gaan heel
goed samen. Dat bewijst Roelfien
Wuestenenk uit Creil met haar ‘Studio TeGast’. “Ik ben zelf ook een
Bourgondiër, ik hou van lekker eten.”

Mensen worden er enthousiast van.”
Veel van de biologische
groenten, fruit en kruiden
waarmee gekookt wordt,
komen uit de eigen groentetuin naast de studio.
“We hebben hier vanouds

allemaal grote tuinen. Als
mensen zeggen dat ze biologische groenten te duur
vinden, dan adviseer ik om
zelf wat groente te kweken. Dat draagt ook bij aan
voedselbewustzijn.”

Balans in voeding en training
“Je kunt vijf keer in de week trainen, maar als je je voedingsschema niet
aanpast, zal je je doelen niet behalen”, zegt Marcel Nillesen, personal
trainer bij Balanss.
Bij Balanss aan de rand van
het Kuinderbos bij Rutten
kan iedereen in anonimiteit terecht voor personal
training, groepstraining
en voedingsadvies. “Het is
belangrijk dat je weet wat
je eet. De meeste mensen
denken wel dat ze gezond
eten, maar weten niet

hoeveel ze nodig hebben
en in welke verhoudingen
koolhydraten, vetten en
eiwitten. Om dat goed te
kunnen sturen moet je weten wat je rustmetabolisme
is, je energieverbruik in
rust, en die verschilt van
persoon tot persoon. Je zit
nooit de hele dag niks te

doen, dus al je activiteiten
plus je rustmetabolisme,
is de behoefte van je lichaam. Eet je meer, dan
kom je aan en eet je minder, dan val je af.” Balanss
helpt de balans te vinden
tussen voeding en training
en die vast te houden.

Gegrilde wintergroenten
Kies voor harde wintergroenten. Kijk eerst wat
je nog in je koelkast hebt liggen. Ik heb nog
pastinaak, wortelpeterselie, winterwortelen,
knolselderij, uien, paprika en venkel. Daar
moet het wel mee lukken.
 Verwarm de oven voor op 180 C
 Maak de groenten schoon en snij in gelijke
blokjes
 Schep de harde groenten in een grote ovenschaal in een enkele laag
 Voeg olijfolie, wat Italiaanse kruiden, zout
& peper naar smaak toe en hussel dit door
elkaar
 Bak dit mengsel 10 minuten in de oven
 Voeg dan de zachtere groenten toe zoals
venkel, ui en paprika en bak nogmaals 10
minuten
 Keer de groenten af en toe even om
 Vermeng 2 eetl verse sinaasappelsap met
een eetl witte balsamicoazijn en 1 eetl honing
 Giet dit over de groenten en bak nog een 5
minuten tot de groenten knapperig en goudbruin zijn
enjoy
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Domotica
naast
omkijken
naar
elkaar

Marian Uitdewilligen,
wethouder welzijn,
volksgezondheid en
wonen

Wandelen met een GPStracker, aan- en uittrekhulpen voor steunkousen, een
app die meldt dat het tijd
is om je medicijnen in te
nemen. Het zijn technieken om ouderen te helpen
zolang mogelijk zelfstandig te blijven of op afstand
te begeleiden. “Dat soort
technieken zijn er en daarmee houd je verzorgenden
en verpleegkundigen meer
vrij voor de echte zorg.
Maar als digitale voorzieningen in plaats komen
van sociaal contact, dan is
het eerder een verschraling dan verrijking. Dat
moet je dan op een andere
manier regelen en per individu bekijken.”
Vanuit de samenleving
ontstaan mooie initiatieven. “Dan kom je op
het terrein van omkijken
naar elkaar. Mantelzorg
en vrijwilligerswerk staan
in Noordoostpolder op
een hoog peil en daarmee
valt veel te ondervangen.
Zo zijn er dorpen die een
eigen vrijwilligersgroep
hebben om ouderen te ondersteunen. Als een oudere
een zorgvraag heeft en niet
bij familie en buren terecht kan, dan is er op het
dorp iemand die het gaat
regelen. Dat dorpen daar

zelf beleid voor maken
zijn de mooiste ontwikkelingen. Vervolgens is het
aan ons om te bekijken
hoe we de wensen vanuit
de dorpen het beste kunnen ondersteunen en dat
is voor ieder dorp weer
anders.”
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De gemeente heeft een verantwoordelijkheid wat betreft kwalitatief
goede zorg en keuze daarin voor haar
inwoners. Ze gaat het gesprek aan
met zorgaanbieders en -verzekeraars
en faciliteert initiatieven vanuit de
samenleving.

‘Passend wonen’
speerpunt
ouderenbeleid
De gemeenteraad van
Noordoostpolder heeft
ouderenbeleid op de
strategische raadsagenda
gezet en het college opgedragen onder meer
onderzoek te doen naar
‘passend wonen’. “Een
mooiere formulering dan
‘langer zelfstandig thuiswonen’, want dat is een
overheidsvertaling van
wat ouderen willen”, zegt
wethouder Marian Uitdewilligen. “Niemand zegt
op zijn zestigste: ‘Als ik
oud word, wil ik naar een
verzorgingshuis’. Iedereen wil langer zelfstandig
thuiswonen, maar onder
welke omstandigheden is

nogal een verschil. Wil je
zelfstandig wonen en volledig de regie hebben? Of wil
je zelfstandig wonen, maar
dicht bij voorzieningen,
zoals de Houttuinen in Emmeloord? Onze uitdaging
is om een vloeiende overgang mogelijk te maken
van volledig zelfstandig
thuiswonen tot beschermd
wonen of verzorgingshuiszorg. Wat is er dan nodig
aan woningen, woonvormen en ondersteuning? Op
dat stuk gaan we overkoepelend beleid maken.”

Keuzevrijheid in ouderenzorg
Geen sloten op de deuren, maar ‘afleiden, verleiden en begeleiden’, meer is er volgens Tessa Kelder en Martien Borg niet nodig
om dementerenden veilig te laten wonen.
“Dementie treft alle lagen van de bevolking”, weten de twee
leidinggevenden van de beide locaties van zorg- en woonboerderij ’t Boerenerf in Emmeloord en Tollebeek. “Ook
hier wonen mensen met totaal uiteenlopende achtergronden, maar voor ons zijn ze allemaal gelijk.”
Cliënten hebben ieder een eigen kamer met badkamer en een gedeelde huiskamer. Voor zover
ze dat nog kunnen, begeven ze zich vrijelijk
door het huis en over het erf. “En mocht
er al één buiten het hek willen gaan, dan
hebben wij er alle zicht op en halen die
persoon met zachte hand weer terug.”
Iedere zorgbehoevende oudere kan voor
’t Boerenerf kiezen. “Mensen denken dat
wij duur zijn, vanwege de ligging, maar
ook omdat we een particuliere instelling
zijn. Wij willen het toegankelijk houden
voor iedereen, dus ook voor mensen
met een AOW. De zorg wordt betaald
vanuit het persoonsgebonden budget.”
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Tweedejaarsstudenten Toegepaste Biologie bij de bijenmuur in het aan te leggen voedselbos.

Terug naar de natuur
Meer dan een bos
“We kunnen niet wachten tot het in blad
staat”, zegt Eduard Langbroek, docent Toegepaste Biologie van Aeres MBO. Hij staat bij
een plantvak dat als permacultuur-experimenteertuin onder de vlag van IVN afgelopen
jaar is gerealiseerd. Langbroek maakt een
opsomming van wat er onder meer staat:
“Mispel, kersenbomen, allerlei soorten bessen, bramen, frambozen, citroenmelisse en
munt. Wat er nog ontbreekt is een kruidlaag.
Daarnaast willen we vergeten groenten zoals
pastinaak zaaien. De bodem is hier vrij dicht
waardoor er water blijft staan, maar pastinaak heeft een lange penwortel waarmee je
de bodem open kunt breken”. Als alle bomen
en struiken in blad zitten, wordt duidelijk
wat waar staat en wat er eventueel anders
moet. Informatie die verder van pas komt bij
het omvormen van zes hectare bos naar voedselbos.

Studenten Toegepaste
Biologie van Aeres MBO
Emmeloord ontwierpen in
2015 een fictief voedselbos. Ze wilden het echter
niet bij een ontwerp laten
en zo ontstond het initiatief voor een voedselbos
in het Emmelerbos. De
locatie strekt zich uit naast
en achter het IVN-gebouw
en wordt begrensd door
de Sportlaan, Muntweg
en Lemstervaart. Het plan
wordt getrokken door
stichting Pioniers van de
Toekomst en door meerdere organisaties gedragen
en uitgevoerd.
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Alhoewel de aanleg na hun
studietijd plaatsvindt, zijn
de initiatiefnemers nog
steeds betrokken. Ook de
huidige studenten zien het
als hun project. Tweedejaarsstudent Alissa Ellikhuijzen vertelt hoe de opleiding Toegepaste Biologie
haar en haar studiegeno-

ten inspireert. “Deze opleiding biedt een hele brede
basis om te ontdekken
waar je passie ligt. We mogen vrij onderzoek doen
en zijn ook nog eens direct
betrokken bij het voedselbos. Dat werkt heel motiverend.” Klasgenoot Peter
Schutten heeft als vogelaar

Voor de bewuste consument
“Mensen worden steeds bewuster, geloven niet meer
alles wat op verpakkingen staat en gaan zelf op onderzoek uit.” Een goede ontwikkeling, zegt Frank
Luikink, en hij beweegt mee met de trend.

Eduard Langbroek.

Wat eten we en waar komt
het vandaan? Mede om ons
voedselbewustzijn te vergroten wordt er een voedselbos
aangelegd in het Emmelerbos.

het voedselbos omarmd
door er tijdens zijn stage
bij SOVON een studieproject van te maken. “Ik heb
hier zelfs een aantal keren
in het IVN-gebouw geslapen, zodat ik de volgende
ochtend in alle vroegte de
vogels kon tellen.” Docent
Eduard Langbroek vult aan
hoe een derdejaarsstudent
onderzoek heeft gedaan
naar het insectenleven in
het gebied. “Daar rollen
allemaal gegevens uit waar
wij straks weer wat aan
hebben bij de aanleg van
het bos.”

De tijd dat reformartikelen, biologische producten
en homeopatische geneesmiddelen waren voorbehouden aan speciaalzaken,
is niet meer. Dus zoekt de
eigenaar van Speciaalzaak
Deliforma in Emmeloord,
andere wegen om zich te
onderscheiden. “Mensen
willen zien waar hun
voedsel vandaan komt.
Dat merk je ook aan de
toename van boerderijwinkels.” Luikink haalt de
boerderij naar zijn winkels

in Lelystad en Emmeloord
door biologische streekproducten bij de bron in
te kopen, zoals kaas van
EKO-boerderij De Eerste
uit Marknesse en honing
van imker Arend Netjes.
“Het vraagt wel meer
werk, want je moet aparte
bestellingen plaatsen.
Maar je weet waar het vandaan komt, de boer krijgt
een eerlijke prijs - dus het
is ook nog een stukje fairtrade - en de klant waardeert het.”
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JOGG zet in op
gezonde omgeving
JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht.
Noordoostpolder is met
ingang van dit jaar JOGGgemeente. Jos van Putten,
beweegcoach bij Carrefour,
is aangesteld als JOGGregisseur.
“Als beweegcoach heb ik
een netwerk opgebouwd
met scholen en verenigingen dat ook hier van pas
komt. Met name in het
onderwijs liggen signalen
van kinderen met overgewicht. We willen kijken
hoe we in Noordoostpolder
een sluitende ketenaanpak
kunnen creëren, zodat
er succesvol iets wordt

gedaan met
die signalen.
Zodat er niet
alleen een
verwijzing
is naar een
diëtist,
maar er
ook een samenwerking
komt tussen
meerdere
zorgaanbieders die
de problematiek
vanuit verschillende hoeken belichten.
Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die het kind
kan ondersteunen in het
bewegen en een gedrags-
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Een uur per dag actief bewegen, ieder
gezond kind zou het spelenderwijs
moeten doen. Toch is overgewicht en
bewegingsarmoede onder jongeren
een groeiend probleem. De JOGG-aanpak zet in op het
creëren van een gezonde leefomgeving.

kundige die bekijkt of het
eten bijvoorbeeld vanwege
emotionele redenen is.”
Belangrijker nog dan signalering is preventie. De
JOGG-regisseur treedt op
als verbinder en procesbegeleider. “Als we naar een
dorp of wijk gaan, willen
we scholen, peuterspeel-

zalen, opvang sport- en
zorgaanbieders, betrokken
ouders en kinderen en
jongeren bij elkaar brengen. Met hen willen we
onderzoeken wat er nodig
is om de problematiek in
hun dorp of wijk aan te
pakken.”

De GGD is er ter bescherming van de volksgezondheid. Daarbij denken we
vaak aan jeugdzorg en vaccinatieprogramma’s. Maar
de GGD doet veel meer.
Zo is ook soa-preventie

een aandachtsveld. De soa
Chlamydia bijvoorbeeld
geeft bij de helft van de
besmette mannen en 70%
van de vrouwen geen
klachten en kan dus vrijwel ongemerkt verspreid
worden. Onbehandeld
kunnen sommige seksueel
overdraagbare aandoeningen echter leiden tot onvruchtbaarheid of andere
gezondheidsproblemen.
Het Centrum Seksuele
Gezondheid van de GGD
biedt hulpverlening en

Kinderen die op jonge leeftijd te zwaar zijn,
lopen een grotere kans dat op latere leeftijd
ook te zijn. Dat kan vervolgens weer leiden
tot diabetes en hart- en vaataandoeningen.
Daarnaast leidt overgewicht bij kinderen vaak
tot psychosociale problemen. Vooral meisjes
met overgewicht ervaren meer stigmatisering.
Hierdoor hebben zij meer kans op een lagere
zelfwaardering en daarmee samenhangende
gevoelens van eenzaamheid, verdriet en gespannenheid.
In schooljaar 2017-2018 heeft 11,3 procent
van de kinderen in de Noordoostpolder in
de leeftijd van vijf tot zes jaar overgewicht
of ernstig overgewicht. Van de kinderen in
groep 7 heeft 13,8 procent overgewicht. In het
voortgezet onderwijs heeft 14,3 procent van
de jongeren in klas 1/2 en 15,1 procent van
de jongeren in klas 3/4 overgewicht of ernstig
overgewicht.
(Bron: GGD Flevoland)

GGD waakt over seksuele gezondheid
Wie ziek is gaat naar de
huisarts. Maar wat als je
vermoedt dat je een soa
hebt? “Blijf daar dan niet
mee zitten en laat je testen”, stelt GGD Flevoland,
waar je ook terecht kan.

1 op 5 kinderen
te zwaar

advies. Jongeren onder de
25 kunnen zich daar onbespied laten testen. Eens per
maand is er een spreekuur
in locatie Emmeloord.
“Een verwijsbrief is niet
nodig. De GGD stuurt geen
post naar het huisadres.
Ook is er geen contact met
de huisarts, als jij dat niet
wilt.”
Voor meer informatie
of een afspraak:
www.senseflevoland.nl.
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Hoe gezond
is je mond?

“Het is je aangezicht. Je praat ermee, dus wil
je dat je gebit er goed uitziet. Je eet ermee,
dus wil je dat het goed functioneert. Maar wat
veel mensen zich niet realiseren is, dat de gezondheid van je mond effect heeft op de rest
van het lichaam. Is er bijvoorbeeld sprake van
parodontitis, ontsteking van tandvlees en bot,
en iemand moet een orthopedische behandeling ondergaan, dan is het van belang
dat de parodontitis eerst geneest.
Als kauwen lastig of pijnlijk is,
ga je dan bepaalde voeding
misschien ontwijken? Of slik
je het groter door en wat doet

Voorkomen beter dan genezen
“Ik heb nergens last van,
dus waarom zou ik naar
de mondhygiënist gaan?”
Tandarts-implantoloog
Ward Lange, krijgt regelmatig die opmerking.

“Dan probeer ik uit te leggen dat we het zo willen
houden, dat je nergens last
van hebt. Het probleem in
de tandheelkunde is, dat
heel veel ziekmakende
processen heel lang aanwezig kunnen zijn, zonder
dat je daar direct iets van
merkt. Totdat je op gegeven moment in een snel
neergaande spiraal terechtkomt. Dan denk je: ‘Had
ik nou maar eerder…’.”

Tandartspraktijk Emmeloord (vh Jonker) verhuist
per 1 maart naar het grotere pand Onder de Toren
4, waarin tevens ruimte is
voor een mondhygiënist.
“Dan hebben we alles
onder één dak en kunnen beide behandelingen
in één afspraak gepland
worden. Daarmee wordt de
drempel ook lager om
naar de mondhygiënist
te gaan.”
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“Een gezonde mond is een weerspiegeling van de algemene gezondheid”,
zegt tandarts-implantoloog Ward Lange. Halfjaarlijkse controle is geen overbodige luxe.

dat met je spijsvertering
en de opname van voedsel?”
Tandheelkunde in Nederland is sterk gericht
op preventie. Bij halfjaarlijkse controle kunnen
veel problemen worden
voorkomen of in een vroeg
stadium ontdekt. “Vroeger

kreeg men ‘de wolf in tanden’ als gevolg van ontstekingen en dan werd alles
getrokken. Tegenwoordig
zeggen we dat gaatjes het
gevolg zijn van poetsgedrag, dus pakken we de
oorzaak aan.” Dat zet een
tandartsbezoek in een ander perspectief. “Het moet

door kinderen niet geassocieerd worden met ‘gaatjes
boren’, maar met ‘waar zit
nog wat tandplak en hoe
moet ik poetsen om dat te
voorkomen?’” Met de juiste voorzorgsmaatregelen
en tijdige controles wordt
een leven lang een gaaf gebit steeds realistischer.

Als je haar maar goed zit…
Aan de conditie van ons haar valt af te lezen hoe het staat met
onze lichamelijke gesteldheid. “Als een hond een mooie vacht
heeft, is ‘ie gezond. Dat is bij de mens ook zo”, illustreert Jolande
Bastianen van HaarstudiJo Creil. Ze ziet het meteen bij vaste
klanten. “Als ongeverfd, gezond haar ineens dof en futloos is, laat
dan maar bloedprikken, want dan heb je vaak een tekort aan een
vitamine of er zit een ontsteking in je lijf.”
We kunnen de conditie van gezond haar
echter ook van buitenaf negatief beïnvloeden door agressieve kleuring, regelmatig
té heet föhnen of stylen en teveel met
shampoo wassen. “Eén keer in de week
wassen en tussendoor gewoon uitspoelen en met een conditioner behandelen is voldoende. Bij vet haar wil je dat
niet, maar dan nog zeg ik: ‘Probeer het
om de dag te wassen’, want teveel wassen activeert de talgklieren juist.”

Gezond en gekleurd haar gaan
prima samen. ©www.bgprojects.be
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Antonius met
ketenpartners
in één gebouw
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Binnen twee jaar kan er op de locatie
van het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord een nieuw zorgcentrum staan
waarin het ziekenhuis met ketenpartners samenwoont
en -werkt.

“Nog dit jaar zullen we
daar samen met de ketenpartners en de gemeente
een besluit over nemen”,
zegt Marcel Kuin, voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Antonius

Zorggroep. “We moeten
eerst met z’n allen goed
vaststellen wat voor zorg
we daar willen leveren en
hoe we dat inpassen.” In
het nieuwe gezondheidscentrum worden in ieder
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Marcel Kuin en wethouder Marian Uitdewilligen

geval alle poliklinische
functies met dagbehandeling ondergebracht. Daarnaast de spoedpost zoals
die er nu ook al is. “Maar
die willen we graag samen
met de ambulancedienst
en met de ouderenzorg
nog wat steviger maken.
Met de ambulancedienst
heb je meteen gekwalifi-

ceerde spoedverpleegkundigen erbij die ook op locatie zorg kunnen verlenen.”
De ketenpartners die in
het nieuwe zorgcentrum
hun intrek nemen zijn de
zorgverleners die nu ook
al op de locatie gevestigd
zijn, te weten: Medrie
Huisartsenpost, Spoedapotheek, vier huisartsen

en het Nierfalen/Dialyse
centrum Elyse Emmeloord.
Daarnaast krijgen Zorggroep Oude en Nieuw Land
voor thuiszorg en revalidatiezorg en Revalidatie
Friesland een onderkomen
in het nieuwe zorgcentrum. Verder wordt er nog
gekeken welke huidige
huurders van het Dokter

Jansencentrum eventueel
willen aanhaken. “In het
nieuwe zorgcentrum behouden we dus minimaal
hetzelfde van wat er nu al
is aan zorgverlening. Maar
de samenwerking wordt
nog veel beter, omdat we
bij elkaar op dezelfde locatie zitten.”

Tijdelijke dependance
Zorg dichtbij
Antonius Zorggroep heeft de openingstijden van het ziekenhuis in
Emmeloord verruimd. Op werkdagen
is de poli geopend van 8.30 tot 16.30
uur. Voor bloedprikken kan men al
om 7.30 uur terecht. De afdelingen
neurologie, dermatologie en cardiologie hebben op maandag tevens een
avondspreekuur.
De Huisartsenpost Emmeloord, gevestigd in het ziekenhuis, verzorgt buiten kantooruren, in het weekend en
tijdens feestdagen de diensten voor
huisartsen in de regio Emmeloord.
De Spoedpost op dezelfde locatie
is dagelijks tot 23.00 uur geopend.
Mensen kunnen hier na doorverwijzing door een huisarts terecht voor
eenvoudige breuken en wonden. Wie
bij de Huisartsenpost of Spoedpost
medicijnen krijgt voorgeschreven,
kan gelijk door naar de Spoedapotheek. Die is doordeweeks van 19.00
tot 22.00 uur geopend en in het
weekend van 9.00 tot 22.00 uur.

Tot de nieuwe polikliniek van de
Antonius Zorggroep in Emmeloord gereed is, kunnen patiënten
in het bestaande gebouw terecht.
“Het gebouw is niet berekend
op de huidige patiëntenstroom”,
zegt bestuursvoorzitter Marcel
Kuin. “Om die te spreiden hebben
we de spreekuren uitgebreid, efficiënter gepland en avondspreekuren ingevoerd. Maar de ruimte
blijft te krap, vandaar dat we
vanaf dit voorjaar ook tijdelijk in
het Dokter Jansencentrum willen
zitten.”

De Antonius Zorggroep huurt
voor twee jaar ruimte in het Dokter Jansencentrum, met een optie
voor een jaar verlenging. “Onze
vakgroep dermatologie is qua polikliniek de grootste, dus die willen we daar zolang onderbrengen.
En we hebben ook de MRI en de
betreffende ruimte overgenomen.
Artsen vragen veel MRI’s aan in
de polder, dus dat willen we graag
continueren.” De afdelingen dermatologie en radiologie worden
nu ingericht, waarna ze in maart
in gebruik worden genomen.

