
Zorg op AmelAnd

Aan welke eisen moet de ouderenzorg op Ameland voldoen? En wat betekent dit voor 
De Stelp? De gemeente Ameland, Thuiszorg het Friese Land en KwadrantGroep hebben 
de afgelopen maand met de zorgpartijen op Ameland gesproken en zoveel mogelijk 
wensen en ideeën geïnventariseerd. Het resultaat van de gesprekken is een programma 
van eisen voor De Stelp, aan de hand waarvan partijen kunnen gaan rekenen en tekenen.  
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ACTUEEL

Wensen en ideeën in kaart gebracht

Heel veel partijen hebben input geleverd
voor het programma van eisen: de loca-
tiemanager van De Stelp, huisartsenprak-
tijk Maters, huisartsenpraktijk Jacobs/ 
Lappenschaar, Fysiotherapie Metz de 
Boer, tandartsen Jan van Twillert en 
Gerlies Beijaard, Huisartsenlaboratorium 
Ameland, Stichting Sociaal Cultureel 
Werk, de afdeling Ameland van Thuiszorg 
het Friese Land en diverse medewerkers
van de gemeente Ameland. Zij hebben 
hun visie gegeven en aangegeven of zij 
meerwaarde zien in een gezamenlijke 
voorziening op de locatie De Stelp.

In de gedeelde visies wordt een grote 
gemeenschappelijke noemer zichtbaar. 
Zo blijken de partijen het erover eens dat 
er behoefte is aan ongeveer vijftien ver-
pleeghuisbedden, tien flexibele bedden 

en een goede regeling voor vervanging. 
Ook is er behoefte aan een begeleide 
woonvorm in een prettige omgeving, aan 
een voorziening waar mensen kunnen 
revalideren en een plek voor mensen met 
een geestelijke of lichamelijke beperking. 
Ook wordt gedacht aan praktijkruimte 
voor lokale zorgaanbieders. 

Volgende stappen:
Projectleider Han Westerhof: “Op basis 
van deze inventarisatie en het onderzoek 
naar de huidige en toekomstige finan-
ciering van de zorg komen de Kwadrant-
Groep en Thuiszorg het Friese Land nu 
met een voorstel. Daaruit moet blijken 
of we al deze wensen in De Stelp kunnen 
realiseren. De zorgvraag op het eiland en 
de toekomstbestendigheid staan daarbij 
centraal.”

De ziekenhuiswereld en de ouderenzorg 
zijn voor Wander Blaauw meer dan bekend 
terrein. Blaauw is al zo’n 35 jaar werkzaam 
in de gezondheidszorg. Hij was lange tijd 
bestuursvoorzitter van Stichting Zorg-
partners Friesland. Hieronder vallen onder 
meer Medisch Centrum Leeuwarden en 
ziekenhuis Tjongerschans in Heereveen. 
Sinds 2015 zet hij zich in voor verschil-
lende projecten, waaronder nu dus het 
traject rond de ouderenzorg op Ameland. 

Draagvlak
Blaauw: “Het proces om tot toekomst-
bestendige zorg op Ameland te komen is 

Een nieuw gezicht binnen de samen-
werking tussen de gemeente Ameland, 
Thuiszorg het Friese Land en Kwadrant-
Groep: namens de KwadrantGroep schuift
Wander Blaauw aan. Hij vervangt Durk 
Kooistra, die onverwacht is uitgevallen 
wegens ziekte. 

Even voorstellen

Wander Blaauw
complex. We zien op het eiland een hele 
diverse zorgbehoefte voor een relatief 
klein aantal mensen. Dat maakt het lastig. 
Daarnaast hebben we te maken met een 
gebouw dat niet meer voldoet aan de ei-
sen van deze tijd. Maar inmiddels hebben 
we wel een goed beeld wat zorgaanbieders 

zouden willen. En we laten onderzoeken 
wat financieel haalbaar is. Daarna moeten 
we die twee aan elkaar knopen. Of alle 
ideeën financieel uitkunnen is natuurlijk 
de vraag, maar er komt zeker een plan 
waar draagvlak voor is. Iedereen is over-
tuigd van de noodzaak van zo’n plan.” 

PrOCES

Waar staan we?
Welke stappen zijn gezet in de plan-
vorming en wat staat nog te gebeuren?

 augustus 2016: partijen onder-
 tekenen intentieverklaring
 september 2016: werkconferentie
 met alle zorgpartijen op het eiland
 begin december 2016: inventari-
 satie wensen en ideeën voor
 programma van eisen*
 december 2016/januari 2017:
 onderzoek naar de huidige en
 toekomstige financiering  
 januari 2017: plan van aanpak 
 KwadrantGroep en Thuiszorg
 het Friese Land bekend
 februari 2017 en verder:
 doorrekenen plan van aanpak

* De gesprekken over de wensen en ideeën 
over de zorg op Ameland hebben later plaats-
gevonden dan de bedoeling was, als gevolg van 
het uitvallen van Durk Kooistra. De planning is 
daarom met een paar weken opgeschoven.
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“Als huisartsen zijn wij de spin in het web 
van de gezondheidszorg op het eiland”, 
zegt rik Maters. “We kennen de mensen 
én hebben lijntjes naar alle zorgverleners. 
Wij weten dus behoorlijk goed wat er 
speelt op het eiland, ook op het gebied 
van ouderenzorg.” De eilandsituatie stelt 
wel bijzondere eisen aan de huisartsen, 
zegt Monique Lappenschaar. “Samen met 
specialisten uit het ziekenhuis doen we 
ons uiterste best om een deel van de 
ziekenhuiszorg op het eiland te kun-
nen bieden. Daardoor kunnen patiënten 
langer thuis blijven. In samenwerking 
met de specialist ouderengeneeskunde 
van de KwadrantGroep bieden wij 24-uurs 
verpleeghuiszorg in De Stelp. Dat is vrij 
uniek in Nederland.”

Centrale opvang
rik Maters: “Naar mijn idee is er op het 
eiland een centrale opvang nodig, een 
plek waar 24 uur per dag zorg mogelijk is, 
met allerlei flexibele mogelijkheden die 
voldoen aan de eisen van nu. Denk bij-
voorbeeld aan dementerenden en ouderen 
die intensieve zorg of verpleeghuiszorg 
nodig hebben. Of aan kwetsbare groepen 
die thuis vastlopen, aan mensen met 
lichamelijke of geestelijke beperkingen. 
In dat plaatje hoort ook een gezellige 
activiteitenruimte.”

“Ik denk dat de vijftien bedden, die nu 
ook voor complexe zorg beschikbaar zijn, 
zeker behouden moeten blijven”, zegt 

Monique Lappenschaar. “Daarnaast moet 
de opvang ook plaats bieden aan mensen 
die revalideren, die geobserveerd moeten 
worden of die herstellende zijn. Hiervoor 
zouden we nog eens tien bedden minimaal 
beschikbaar moeten hebben.”

De huisartsen Monique Lappenschaar en Rik Maters zijn bekende gezichten op Ameland. 
Samen met hun collega’s Jac Jacobs, Arjan Iemhoff en andere zorgverleners zetten zij 
zich in voor zorg van wieg tot graf.

Zorgpartij aan het woord

Huisartsen zijn de spin in het zorgweb
Toeristenzorg
Dan zijn er ook nog de toeristen op het 
eiland die zorg nodig kunnen hebben.
Monique Lappenschaar: “Er zijn steeds 
meer mensen die met complexe ziekte-
beelden naar Ameland toekomen. Bijvoor-
beeld om hun laatste vakantie te vieren 

of om de bruiloft van een kleinkind mee 
te maken. Deze mensen hebben soms veel 
zorg nodig. De Stelp en vooral ook de 
thuiszorg kunnen deze zorg bieden.”

Toekomstbestendig
”De huidige zorg is goed geborgd”, zegt 
rik Maters. “Maar de ouderenzorg en
alles wat daarmee samenhangt moet wel 
aangepast worden aan de kwaliteitsstan-
daarden, de richtlijnen en de protocollen 
van nu. Uiteraard passend op de situatie 
op Ameland.” Monique Lappenschaar:
“We hebben het nu best goed voor elkaar. 
De lijnen zijn kort en er vindt goede
afstemming plaats met andere zorgpar-
tijen. Maar we hebben nu ook de kans om 
het zorgaanbod vanuit De Stelp toekomst-
bestendig te maken.” rik Maters vult aan: 
“Het is daarbij essentieel dat de zorg-
partijen nauw samenwerken. Ik zie daar 
beweging in ontstaan en daarom heb ik 
wel vertrouwen in het eindresultaat.”

Rik Maters: “We kennen de mensen én 
hebben lijntjes naar alle zorgverleners.”

Monique Lappenschaar: “Er zijn steeds 
meer mensen die met complexe ziekte-

beelden naar Ameland toekomen.”


