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Kwetsbaarheid

Groot

Gemiddeld

Geen

Populatie en zorggebruik

*De regio bestaat uit de gemeenten Almere, Dronten, Ermelo, Harderwijk, Lelystad, Noordoostpolder, Nunspeet, Putten, Urk en Zeewolde 2

Flevoland en Noordwest Veluwe* ten opzichte van Nederland

De levensverwachting is hoger

dan landelijk

De sociaaleconomische status 

is gemiddeld

De zorgkosten zijn hoger dan 

verwacht op basis van leeftijd 

en geslacht

75+’ers wonen even vaak in een 

instelling als landelijk

6%
75+’ers

82,2
jaar

De regio is minder vergrijsd, maar 

dit neemt sneller toe 

De bevolkingsgroei is groter 

dan landelijk

7,8%

536.600
3,1% van NL

Er is een bovengemiddelde 

instroom in de acute keten
18%

instroom

De zorgvraag stijgt harder dan 

landelijk1,8%
Er zijn minder chronische zieken 

dan landelijk



Het zorgveld

Wat de organisatie van de zorg betreft, is de regio in 3 te delen:                                                       

Almere, Noordwest Veluwe/Zeewolde en Lelystad/Noordoostpolder
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Er zijn 126 huisartsen in de regio; er zijn

3 koepelorganisaties waarin de huisartsen zijn verenigd

De grootste aanbieders in de verpleging, 

verzorging en thuiszorg (VVT) richten zich op een 

eigen gebied binnen de regio Flevoland en NW-Veluwe

Zorggroep Almere en Zorggroep NW-Veluwe zijn samen 

verantwoordelijk voor bijna 60% van de VVT-omzet

Er zijn 3 ziekenhuizen met één of meer locaties in de regio 

Er zijn relatief weinig zelfstandige behandelcentra

Ziekenhuis met 24/7 Spoedeisende Hulp

Ziekenhuis overdag

Huisartsenpost

Zelfstandig behandelcentrum

VVT-locatie



Kansen en knelpunten
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Knelpunt Lelystad

De huisartsenzorg in Lelystad is niet houdbaar en vraagt 

om een sterkere organisatiegraad en nieuwe 

zorgconcepten

Knelpunt

De zorgkosten in Almere zijn hoog, met een sterk 

groeiende en vergrijzende bevolking komt de 

betaalbaarheid onder druk te staan

Knelpunt

Concurrentie van omliggende ziekenhuizen kan er voor 

zorgen dat de algemene (spoed)zorg in de regio onder 

druk komt te staan

Kans

In Flevoland en Noordwest Veluwe wordt intensief 

samengewerkt door verschillende partijen om de beste 

zorg te realiseren voor alle inwoners van de regio



Voorbereiding op de naderende vergrijzing is noodzakelijk
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9% 10% 11% 11%

4%
6%

7% 7%

De relatief jonge regio vergrijst later dan andere regio’s

2%

2%

2019

15%

2%

2034

21%

2029

20%

2024

17%

85+ 75-84 65-74% inwoners per leeftijdscategorie

11%

6%

75+’ers in Flevoland en Noordwest Veluwe Nederland

2019

2034

x 2 x 1,6 
~31.000 

~61.000

Over 15 jaar is veel meer zorg nodig                                                              

(bij dezelfde werkwijze)

Bedden voor 

verblijfszorg

Wijkverpleegkundigen

Bedden voor verpleegdagen 

in het ziekenhuis

Consulten 

bij de huisarts 

Bron: Primos bevolkingsprognose, declaratiedata Zilveren Kruis. De extra benodigde zorg is berekend op basis van demografische groei bij gelijkblijvend gebruik per leeftijdsgroep

2019

19%

+265

+29%

+62%

+2900

2%3%



De algemene (spoed)zorg in de regio moet worden versterkt

66

1 op de 4 inwoners gaat voor algemene zorg¹ naar een 

ziekenhuis dat verder weg is

100

140

0
202920242019 2034

+2,2% CAGR

Regio

Landelijk

Bevolking

Vergrijzing

De vraag naar medisch specialistische zorg in de regio 

Almere stijgt

Topklinische zorg is ruimschoots beschikbaar en 

bereikbaar

97% van de inwoners van Almere woont op 25 

minuten of minder van een topklinisch ziekenhuis

Reistijd naar topklinisch/academisch ziekenhuis 

(% inwoners van Almere)

Bron: Declaratiedata Zilveren Kruis, Primos bevolkingsprognose, CBS, Geodan reistijdenmatrix

¹Algemene zorg is een samenvoeging van de zorgproductclusters ‘Algemene zorg’ en ‘Algemene zorg, complexe patiënt’, zoals gedefinieerd door ZK  

²Zorgvraagstijging is bepaald op basis van de MSZ omzet per verzekerde in een leeftijdsklasse

De zorgvraag groeit

Het Flevoziekenhuis is de aangewezen 

partij voor algemene zorg in de regio

+39% zorgvraag² 

(+15% landelijk)

21-25 min 26-30 mintot 20 min



De huisartsenzorg in Lelystad staat onder druk en is in de 
huidige vorm niet houdbaar
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Inwoners van Lelystad hebben zwaardere problematiek

Gebruik 

GGZ

Kinderen in 

armoede

Chronisch 

zieken

Eenzaamheid

38%

5%

9%

47%

34%

4%

7%

43%

+12%

+15%

+30%

+9%

Lelystad Nederland Praktijken zijn weliswaar iets 

kleiner, maar inwoners uit 

Lelystad komen 29% vaker 

op consult bij de huisarts dan 

hun leeftijdsgenoten

Inwoners gaan relatief vaak naar de huisarts

+29%

62% van de praktijken in 

Flevoland verwacht 

komend jaar grote 

tekorten aan huisartsen¹

Er is een tekort aan huisartsen

¹Bron: Nivel, Toekomstverkenning zorg Flevoland, waarstaatjegemeente.nl, declaratiegegevens Zilveren Kruis ¹Het hoogste van NL, het landelijk gemiddelde is 29%

‘Lelystad snakt naar 

nieuwe huisarts’



Er wordt intensief samengewerkt aan de beste zorg voor 
inwoners van de provincie
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Samenwerkingsprogramma Gezond Veluwe

Gezond Veluwe is een netwerkorganisatie in de regio 

Noordwest-Veluwe, die zich inzet voor in de beste regionale 

zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning. 

Uitgangspunt: de wensen en behoeften van de 150.000 

inwoners in de regio.

Om dit te realiseren in de regio Noordwest-Veluwe en

Zeewolde werken zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten 

en zorgverzekeraars samen aan thema’s die belangrijk zijn 

voor de regio. Ze bundelen krachten, maken gebruik van 

elkaars expertise en energie en weten elkaar te vinden.

Zorgtafel Flevoland

In Flevoland werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, 

gemeenten, provincie en zorgverzekeraars via de Zorgtafel 

Flevoland intensief samen aan goede en toegankelijke zorg 

op de juiste plaats voor de inwoners van de provincie. 

De focus van de Zorgtafel is de agenda voor de Zorg in 

Flevoland via de drie pijlers uit het rapport 

‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’: de acute zorg, de 

geboortezorg en zorg en ondersteuning voor kwetsbare 

groepen. 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/12/toekomstverkenning-zorg-in-flevoland
https://www.gezondveluwe.nl/


ELV Eerstelijnsverblijf

HAP Huisartsenpost

SEH Spoedeisende Hulp

VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

Wlz Wet langdurige zorg
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Gebruikte afkortingen
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