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R U B R I E K 
O M  B L I J  VA N  T E  WO R D E N

De nieuwe ruimtes zijn ruim, licht en rustig ingericht. De ICU’s hebben ook beide een eigen 

buitenruimte. ‘De afdeling is zo ‘klantvriendelijk’ mogelijk ingericht om er voor te zorgen dat we te 

allen tijde in contact kunnen blijven met de patiënt. Er is 24 uur per dag verpleging aanwezig bij 

de patiënt indien deze wordt overgeplaatst naar een ICU’, vertelt Obbe Lemsma, manager van De 

Flinter. ‘Raakt een patiënt in crisis dan kan binnen de hele kliniek opgeschaald worden naar 1 op 1 

begeleiding. Is dit niet voldoende dan wordt deze begeleiding voortgezet in een ICU. Pas wanneer 

dat niet meer veilig is wordt de patiënt ingesloten in de EBK. Ook daar is altijd een verpleegkundige 

aanwezig. Eenzame opsluiting komt dan ook niet meer voor.’ 

De medewerkers van De Flinter hebben herstelondersteunende zorg hoog in het vaandel en werkten 

de afgelopen jaren hard aan het terugdringen van drang en dwang. Daar waar dit toch noodzakelijk 

was probeerde het team al zoveel mogelijk nabijheid te bieden en de patiënt niet alleen te laten. 

‘Je zou kunnen zeggen dat het gebouw nu eindelijk de faciliteiten biedt om dit zo goed mogelijk te 

doen,’ aldus Boukje Martha Mollema, psychiater. 

In maart zijn de werkzaamheden rond de verbouwing van De Flinter gestart, het hele proces was 

best intensief. ‘De IGZ stelt eisen waaraan de bouw moet voldoen, maar er waren ook veel praktische 

zaken waar we zelf beslissingen over moesten nemen,’ aldus Ype van de Molen, verpleegkundige. ‘De 

samenwerking met het bouwteam en alle andere betrokkenen was echter heel prettig.’ 

Obbe en zijn collega’s zijn trots op het hele proces en de manier waarop de nieuwe afdeling is 

neergezet. ‘We hopen de afdeling zo weinig mogelijk nodig te hebben, maar zijn blij dat we nu zorg 

op maat kunnen bieden’. Boukje Martha vult aan dat ze erg blij zijn met de hulp van andere klinieken. 

‘Zij waren bereid om acute crises van ons op te vangen tijdens de verbouwing. Bedankt daarvoor!’  

In navolging van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van High 
Intensive Care is er het afgelopen half jaar flink verbouwd binnen 

de kliniek in Franeker. Binnen één van de vleugels van de kliniek zijn 
twee Intensive Care Units (ICU), een Extra Beveiligde Kamer (EBK) 

en een ontvangstruimte gerealiseerd. Wij spraken met verschillende 
medewerkers over de verbouw en de nieuwe mogelijkheden.
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