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Voorwoord 
 

 

In 2013 is het NIVEL door de Gemeente Texel gevraagd een onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden voor zorgtoerisme op Texel die tevens ten goede komen aan de zorg van 

bewoners. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek. De kern wordt ge-

vormd door een systematische analyse van een aantal mogelijkheden voor zorgtoerisme 

die op korte en lange termijn haalbaar én wenselijk lijken. Tevens worden enige aanbeve-

lingen gegeven. 

 

Veel dank gaat uit naar de begeleidingscommissie die is ingesteld door de Gemeente 

Texel als opdrachtgever. Zij hebben het onderzoek met raad en daad ondersteund en het 

rapport becommentarieerd. De begeleidingscommissie bestond uit:   

 Mw. M.A. Uithoven  

 Dhr. K. Spierenburg 

 Dhr. R. Kieft 

 Dhr. W. de Waal 

 Mw. K. van der Vlerk 

 Dhr. A.C.P.J. Waverijn 

 Mw.T.M. Niehoff 

 Mw. A. Glas 

 

Utrecht, januari 2014 

 

 

 



6 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL2014 7 

Samenvatting 
 

De zorg op Texel is goed maar kwetsbaar. Wat sneller dan in de rest van Nederland, 

krijgt Texel te maken met een groeiende groep ouderen met een intensieve zorgbehoefte. 

Het voldoen aan deze groeiende zorgvraag zal lastiger worden als voor specialistische 

zorg inwoners vaker en langer moeten gaan reizen. En ook de bemensing en bekostiging 

van de langdurige en ouderenzorg zal op Texel eerder problematisch worden in vergelij-

king met andere kleine gemeenten. Het laatste decennium wordt zorgtoerisme verkend als 

een manier om beter in te kunnen spelen op een groeiende zorgbehoefte van de toekom-

stige generatie ouderen op Texel. Een aantal mogelijkheden voor zorgtoerisme is al met 

eerder onderzoek verkend, en ook zijn er praktische initiatieven en ideeën in voorberei-

ding. Het is daarbij belangrijk om alle mogelijkheden systematisch af te wegen, en daar 

waar mogelijk met elkaar te combineren. Daarbij spelen verschillende criteria tegelijker-

tijd een rol. Uiteraard de mate waarin zowel toeristen als Texelaars van een optie voor 

zorgtoerisme zal profiteren, maar ook of het zorgaanbod op Texel duurzaam en op inno-

vatieve wijze zal verbeteren, en of het haalbaar zal zijn gelet op de benodigde investerin-

gen en het benodigde draagvlak. Met dit onderzoek is deze systematische inventarisatie 

en vergelijking van opties voor zorgtoerisme op Texel uitgevoerd, en daarnaast is geke-

ken naar de mogelijkheden voor synergie.  

 

Een breed aantal onderzoeksmethoden en databronnen is toegepast. Er zijn een groot 

aantal interviews en focusgroepgesprekken met verschillende groepen inwoners en zorg-

verleners gehouden, een enquête onder bijna 200 Nederlandse en Duitse toeristen, statis-

tieken over verschillende typen zorgaanbod en de zorgvraag op Texel in kaart gebracht, 

huisartspraktijkgegevens  geanalyseerd en vergelijkingen met landelijke cijfers gemaakt. 

Op basis hiervan kon een goede inventarisatie worden gemaakt van de huidige en toe-

komstige knelpunten in het zorgaanbod op Texel. Hierop aansluitend zijn vijftien ver-

schillende opties voor zorgtoerisme geformuleerd; zes opties gebaseerd op zorgdiensten 

die al op Texel bestaan, negen opties waarbij het om nieuw op te zetten zorgdiensten gaat. 

Alle opties zijn beoordeeld en vergeleken op tien verschillende criteria om hun wense-

lijkheid en haalbaarheid in brede zin te beoordelen. 

 

Het resultaat is samengevat in een tweesporenbeleid dat gevolgd kan worden om wense-

lijk en haalbaar zorgtoerisme op Texel op korte en lange termijn te realiseren. Het eerste 

spoor gaat uit van de bestaande zorgvoorzieningen op Texel. Alle opties afwegend is het 

het meest aantrekkelijk om zorgboerderijen en aangepaste accommodaties op het eiland 

uit te breiden. Dit biedt vooral kansen om de vaste en ouder wordende toerist te blijven 

trekken. In tweede instantie kan ook gedacht worden aan het uitbreiden van dagopvang 

van oudere toeristen, tafeltje dekje en thuiszorg voor (zorg)toeristen. Hierbij is het be-

langrijk dat zorgverleners en accommodatiehouders samenwerking zoeken om gezamen-

lijke investeringen en capaciteitsplanning te plannen. Omdat het om (bestaande) voorzie-
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ningen in het sociaal-publieke domein gaat is het aan te bevelen dat de Gemeente hierin 

een actieve rol speelt. Het tweede spoor betreft het opzetten van nieuwe zorgdiensten op 

Texel. Hier spelen meer risico’s en onzekerheden, maar ‘naast’ het eerste spoor komen uit 

dit onderzoek een aantal opties naar voren waar al op korte termijn op ingestoken kan 

worden. De meest aantrekkelijke optie is het opzetten van een sportkliniek, gecombineerd 

met revalidatiemogelijkheden voor sporters en toeristen en Texelaars die na een operatie 

op het eiland willen revalideren. Met de sportkliniek kan geprofiteerd worden van het 

gezonde imago van het eiland, waar ook het bevorderen van een gezonde levensstijl van 

de inwoners in betrokken kan worden. Synergie en gezamenlijke investeringen kunnen 

met name bereikt worden rond revalidatie in de brede zin van deze zorgdienst. Met bege-

leidend en aangepast sporten kan tevens een link worden gelegd met de hiervoor ge-

noemde aangepaste accommodaties op Texel. Het opzetten van een kuuroord, zorghotel 

of hospice op Texel kent vergelijkenderwijs ook kansen voor zorgtoerisme, maar ook 

meer onzekerheden rond haalbaarheid en wenselijkheid. Voor dit tweede spoor zijn meer 

verschillende inspanningen nodig dan voor het eerste spoor. Dit betreft het maken van 

concrete business cases en het doen van nader marktonderzoek in Nederland en Duits-

land. Gelet moet worden op bestaande gebouwen en faciliteiten met het oog op de be-

perkte uitbreidingsruimte op het eiland. Ook het mobiliseren van samenwerking met 

tweedelijns zorgverleners en zorgverzekeraars zijn voor dit spoor essentieel. Meer dan bij 

het eerste spoor ligt een trekkende rol van private partijen voor de hand. 

 

De tijd lijkt nu rijp dat belanghebbenden hun eigen afweging maken aan welk spoor of 

sporen zij kunnen en willen bijdragen. Gezamenlijke actie en coördinatie is daarbij van 

groot belang om de kansen optimaal te benutten. De basis hiervoor is de goede zorg die 

dagelijks op Texel wordt verleend, zowel aan haar inwoners als toeristen. 
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1 Inleiding en opbouw van dit rapport  
 

 

 

1.1 Achtergrond 

 

In 2012 is op verzoek van de Raad van de Gemeente Texel het ‘Verkennend Zorgplano-

logisch onderzoek Texel 2012’ uitgevoerd. Het rapport dat hieruit voort is gekomen geeft 

een overzicht van verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op de huidige en 

toekomstige zorgbehoefte op Texel. Zo gaat Texel te maken krijgen met een groeiende 

groep ouderen met een intensieve zorgbehoefte (ouderen met veel fysieke beperkingen en 

met dementie). Hierdoor zullen verpleeghuisplaatsen (intramuraal wonen) uitgebreid 

moeten worden. Ouderen zonder een intensieve zorgbehoefte zullen langer zelfstandig in 

het eigen huis moeten blijven wonen met aanvullende zorg. In een onderzoek in opdracht 

van de zorgorganisatie Omring naar de vergrijzing en zorgvraag op Texel, werd al eerder 

gesproken over het belang van nieuwe innovatieve manieren om in te kunnen spelen op 

deze groeiende zorgbehoefte van de toekomstige generatie ouderen op Texel (De Jong, 

2007).  

 

Eén van die innovatieve manieren is het ontwikkelen van vormen van ‘zorgtoerisme’. Er 

bestaan verschillende definities van zorgtoerisme, maar in dit verband gaat het om de 

uitbreiding en/of verbetering van het zorgaanbod waarmee zowel de huidige groep toeris-

ten langer of vaker het eiland zullen gaan bezoeken, als een nieuwe groep toeristen aange-

trokken kan worden. In het “Verkennend Zorgplanologisch onderzoek Texel 2012” wordt 

zorgtoerisme omschreven als een manier om in te spelen op deze demografische ontwik-

keling op Texel en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Allereerst omdat zorgtoe-

risten vaak niet gebonden zijn aan het hoogseizoen, waardoor zorgtoerisme leidt tot sei-

zoensspreiding en een groei van de toeristische sector in het voor- en naseizoen. Daar-

naast groeit met de komst van zorgtoeristen het aantal zorgbehoevenden, waardoor het 

economische draagvlak voor het zorgaanbod voor Texelaars versterkt en verbeterd kan 

worden (Huisman, 2012). Immers, niet alleen de Texelaar wordt ouder, maar ook de toe-

rist. Hierdoor zullen de zorgvragen onder toeristen ook toenemen (Stichting Samen één 

Texel, 2011). 

 

Eerder onderzoek naar mogelijkheden van een zorgcentrum op Texel met verschillende 

poliklinische functies wees al op een substantiële bijdrage die (zorg)toerisme hieraan kan 

leveren (Lupgens en partners, 2008). Ook het eerder genoemde Verkennend Zorgplano-

logisch onderzoek komt op basis van een eerder onderzoek naar zorgtoerisme op Texel 

tot de conclusie dat er vooral kansen liggen bij zorgtoerisme gericht op ouderenzorg. Het 

aanbieden van verblijf en activiteiten voor ouderen, chronische zieken en/of mensen met 
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een beperking (bijv. boerderijcampings met aangepaste voorzieningen en zorgboerderij-

en) wordt gezien als bij Texel passende opties voor nieuw zorgtoerisme. Daarnaast ko-

men andere opties voor zorgtoerisme uit dit onderzoek naar voren (Bosman et al, 2011) 

zoals het aanbieden van medische behandelingen, operaties en ingrepen in combinatie 

met revalidatie en verblijf; bijvoorbeeld (laag-risico) operaties aan het bewegingsappa-

raat, dialyse, plastische chirurgie en, ten tweede, het aanbieden van welness voor de fy-

sieke/mentale gezondheid; bijvoorbeeld sauna/thermen-complexen, beautysalons. 

 

Er is dus al een flink aantal mogelijkheden voor zorgtoerisme onderzocht en deze worden 

in de praktijk ook al verkend. Voor alle mogelijkheden geldt echter dat het onzeker is of 

daar zowel de toeristen als de Texelaars van profiteren, of zij het zorgaanbod op Texel 

duurzaam en op innovatieve wijze verbeteren, en of zij haalbaar zullen zijn gelet op de 

benodigde investeringen en het benodigde draagvlak. Opties voor zorgtoerisme dienen 

aan al deze criteria te voldoen. Ze moeten daartoe op systematische wijze vergeleken 

worden om een verantwoorde beleidskeuze te maken. 

 

Daarom is dit onderzoek uitgevoerd. Daarbij is niet begonnen met de mogelijkheden van 

zorgtoerisme. Eerst is een analyse gemaakt van de huidige en toekomstige zorg op Texel. 

Bestaande gegevens over het huidige aanbod van zorgvoorzieningen op Texel zijn op een 

rij gezet. Gekeken is naar het huidige zorggebruik door inwoners en toeristen. En er zijn 

meningen gepeild van inwoners en zorgverleners over de huidige knelpunten en mogelij-

ke toekomstige ontwikkelingen in de zorg op Texel. Daarna is ingegaan de mogelijkhe-

den van zorgtoerisme op Texel. De eerder genoemde onderzoeken komen daarbij aan 

bod, maar ook wat inwoners en vooral de toeristen daar zelf van vinden en verwachten. 

Tenslotte is een systematische analyse gemaakt van een aantal mogelijkheden voor zorg-

toerisme die in eerste aanleg haalbaar en wenselijk lijken. Op verschillende haalbaarheid- 

en wenselijkheidscriteria zijn mogelijke ideeën voor zorgtoerisme langs de meetlat ge-

legd. Op basis daarvan komen we tot conclusies over wat geschikte vormen van zorgtoe-

risme voor Texel kunnen zijn. 

 

 

1.2 Doel- en vraagstellingen 

 

Dit onderzoek heeft als doel om vanuit de huidige knelpunten in het zorgaanbod op 

Texel, en vanuit verschillende opties voor zorgtoerisme, te komen tot een agenda voor 

nieuwe of bestaande zorg- en welzijnsdiensten op Texel. Een essentiële randvoorwaarde 

is dat zorgtoerisme zowel aan de toeristen als de Texelaars ten goede komt. Het onder-

zoek kent drie hoofddoelen: 

1. Het eerste doel is het analyseren van het zorgaanbod op Texel. Het gaat daarbij om de 

toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, alsook de geografische 

verdeling en samenhang in de organisatie van de zorg. 
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2. Het tweede doel is het in kaart brengen van de mogelijkheden om zorgtoerisme op 

Texel te stimuleren. Hierbij gaat het om zorgdiensten die in de behoefte van zowel de 

toeristen als de Texelaars voldoen, en die in eerste aanleg wenselijk en haalbaar lij-

ken. 

3. Het derde doel verbindt het eerste en tweede: het verbinden van de knelpunten in het 

huidige zorgaanbod op Texel met de opties voor zorgtoerisme. Mogelijke ideeën voor 

zorgtoerisme worden beoordeeld op verschillende criteria en met elkaar vergeleken. 

Op basis hiervan worden afgewogen aanbevelingen geformuleerd. 

 

 

1.3 Leeswijzer 

 

De drie bovenstaande doelen vormen de leidraad van deze rapportage. Allereerst wordt in 

hoofdstuk 2 de gegevensverzameling toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van 

enkele belangrijke cijfers over de inwoners en toeristen op Texel. Hoofdstuk 4 bevat een 

beschrijving van het huidige zorgaanbod op Texel (doel 1), waarna in hoofdstuk 5 inge-

gaan wordt op de huidige knelpunten in het zorgaanbod op Texel en ook mogelijke knel-

punten in de toekomst. In hoofdstuk 6 worden mogelijkheden voor zorgtoerisme bespro-

ken (doel 2), waarbij respectievelijk wordt ingegaan op kenmerken van de huidige toeris-

tenpopulatie op Texel, op de zorgvragen en op potentiële nieuwe toeristenpopulaties. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op belangrijke voorwaarden waaraan zorgtoe-

risme op Texel moet voldoen. En tot slot worden de resultaten van hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 

in hoofdstuk 8 (doel 3) met elkaar verbonden en worden de belangrijkste conclusies be-

sproken en bediscussieerd.  
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2 Methoden en bronnen gebruikt in dit onderzoek 
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methode van onderzoek. In de periode februari 

2013 tot oktober 2013 zijn diverse gegevens verzameld om de vraagstellingen bij de drie 

doelen op een systematische manier te beantwoorden. Hieronder wordt per doel bespro-

ken welke gegevens en op welke manier deze gegevens zijn verzameld. 

 

 

2.1 Doel 1: analyseren van het huidige zorgaanbod op Texel 

 

Bij het analyseren van het huidige zorgaanbod op Texel is het van belang om meer inzicht 

te krijgen in 1) de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de huidige zorg op 

Texel, 2) de geografische verdeling, 3) de samenhang in de organisatie van de zorg en 4) 

de knelpunten ten aanzien van het huidige zorgaanbod op Texel. 

 

2.1.1 Huidige zorg op Texel 

Om inzicht te verkrijgen in de zorg op Texel is het zinvol om drie aspecten van zorg te 

onderscheiden: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Deze driedeling is ontwik-

keld door het RIVM voor zijn periodieke publicatie over de prestaties van de Nederlandse 

gezondheidszorg, de Zorgbalans, en het Nationaal kompas Volksgezondheid 

(www.nationaalkompas.nl). Deze indeling komt overeen met de internationale ECHI-

‘short-list’ en de prestatie-indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

 

In dit onderzoek is getracht om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de 

zorg op Texel zo volledig mogelijk te beschrijven. De meest haalbare aanpak hiertoe is 

het raadplegen en/of combineren van bestaande, secundaire bronnen. Daarbij gaat de 

voorkeur uit naar bronnen die de mogelijkheid bieden Texel te vergelijken met het lande-

lijk gemiddelde en verwante regio’s als benchmark. Een aantal zijn reeds in het Verken-

nend Zorgplanologisch Onderzoek Texel 2012 aangestipt. Cijfers van CBS en Primos zijn 

van belang, omdat daarmee op landelijk, regionaal en lokaal niveau bevolkingsprognose 

kunnen worden gemaakt. Deze worden jaarlijks uitgevoerd door ABF Research en onder 

andere gebruikt in de data-portal Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) van het NI-

VEL. Naast de CBS- en Primos-gegevens over de omvang en opbouw van de bevolking, 

vormen gegevens van de GGD’-en een belangrijke bron voor gegevens over de gezond-

heid en het zorggebruik van de bevolking.  
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Een derde bron die is benut om het huidige zorgaanbod op Texel in kaart te brengen, is de 

‘Vraag Aanbod Analyse Monitor’ (VAAM) van het NIVEL1. Hiermee kunnen eenvoudig 

en snel zorgindicatoren worden geëxtraheerd op het landelijke en regionale niveau van 

gemeenten en postcode. De VAAM biedt tevens prognoses gebaseerd op projecties van 

vraag- en aanbodgegevens. Daartoe zijn de eerder genoemde Primos-prognoses van ABF 

Research tot op postcode-niveau verwerkt in het VAAM-systeem. Zij worden regelmatig 

geactualiseerd. 

 

Tevens zijn andere aanvullende bronnen gebruikt, zoals  cijfers van het Gemini Zieken-

huis en van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Van het Gemini ziekenhuis te Den 

Helder zijn gegevens verkregen over ziekenhuisbezoeken van personen met als woon-

plaats Texel. Het betreft ten eerste poliklinische bezoeken. Ten tweede gaat het om 

nachtvaarten in verband met bezoek (spoedzorg) aan het Gemini ziekenhuis. Deze aan-

vullende bronnen dienen bronnen als de VAAM te valideren. 

 

Tenslotte zijn gegevens van de huisartspraktijken op Texel gebruikt, omdat huisartsen een 

centrale positie hebben in het geheel van de zorg. Deze gegevens zijn aan de informatie-

systemen van de Texelse huisartspraktijken onttrokken (‘uitgespoeld’). Alle huisartsprak-

tijken zijn bereid gevonden om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteraard is dit in goede 

voorbereiding gegaan en zijn afspraken gemaakt over toestemming en veiligheid van 

patiëntgegevens. De gegevens van de huisartspraktijken zijn aangevuld met gegevens van 

de Centrale Huisartsenpost Kop van Noord-Holland, via welke de inwoners en toeristen 

van Texel tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten worden verwezen naar de dienst-

doende huisarts op de Huisartsenpost Texel. Met de aangevraagde gegevens is inzicht 

verkregen in zowel de omvang als de aard van de huisartsgeneeskundige zorgvraag van 

de inwoners en de bezoekers van Texel. Ook kan daarmee de eerdere schatting op basis 

van de demografische samenstelling van de Texelse bevolking (het aantal inwoners per 

leeftijdsgroep) in combinatie met landelijke (gebruiks)cijfers per hoofd van de bevolking 

per leeftijdsgroep geverifieerd worden. 

 

2.1.2 Geografische spreiding zorg op Texel 

Bij dit doel is specifiek aandacht besteed aan de verhouding tussen de grootste plaats op 

het eiland, Den Burg, en de Texelse kerndorpen. Concentratie en centralisatie van voor-

zieningen in Den Burg kan leiden tot minder aanbod in de kleinere dorpen. Een belangrijk 

punt is daarbij in hoeverre inwoners bereid én in staat zijn om te reizen voor deze voor-

zieningen. De vraag die daarbij speelt is wat het ‘minimale’ leefbaarheidsniveau voor een 

bepaald gebied of woongemeenschap is (of zou moeten zijn) en wat dan de bijbehorende 

                                                      
1
 De VAAM is ontwikkeld door het NIVEL op initiatief van de Nederlandse Patiënten en Cliënten Federatie (NPCF) en tot 

stand gekomen met subsidie van het ministerie van VWS. Zie http://vaam.nivel.nl/vaam/home. 
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samenstelling van (zorg)aanbod is. Vaste normen hiervoor bestaan niet, maar daarom zijn 

vergelijkingen gemaakt met andere, vergelijkbare gebieden van Nederland.  

 

2.1.3 Samenhang zorg op Texel 

Om de vraag die bij dit doel behoort te beantwoorden, zijn focusgroepen onder inwoners 

en zorgverleners gehouden. De techniek van focusgroepen is om met een groep van door-

gaans zo’n 10 personen onder leiding van een of twee onderzoekers een sessie te doorlo-

pen van zo’n twee uur (vgl. CBO, 2004; Steyaert en Lisoir, 2006). Hierin kunnen diep-

gaande thema’s worden besproken in een open en veilige setting. Het voordeel van deze 

techniek boven schriftelijke enquêtes is dat meer spontane en eerlijke meningen verkre-

gen worden, en ‘rijkere’ data op basis van wat mensen zeggen en hoe zij dit zeggen.  

De focusgroepen waren steeds opgedeeld in drie thema’s: ‘de huidige balans tussen vraag 

en aanbod van zorg op Texel’, ‘de toekomstige balans tussen vraag en aanbod van zorg 

op Texel’ en het thema ‘zorg voor toeristen én Texelaars’. Bijlage I toont een voorbeeld 

van het draaiboek die als leidraad werd gebruikt tijdens de focusgroepen. Om een goed 

beeld van de meningen over het huidige en toekomstige zorggebruik en zorgaanbod op 

Texel te krijgen zijn in de maanden maart tot en met augustus 2013 een aantal acties ge-

nomen om inwoners en zorgverleners op Texel te werven voor focusgroepsgesprekken. 

Dit heeft ertoe geleid dat er drie focusgroepen met in totaal 19 inwoners (waarvan 4 te-

vens zorgverleners) zijn gehouden, en twee focusgroepen met in totaal 22 zorgverleners. 

Daarnaast zijn vier zorgverleners geïnterviewd. Alle focusgroepsgesprekken werden vol-

ledig digitaal geregistreerd en woordelijk uitgetypt. Deze documenten werden grondig 

gelezen en de citaten werden ingedeeld in de drie thema’s (uitgesplitst naar citaten van 

inwoners en zorgverleners). Vervolgens zijn de citaten die betrekking hadden op eenzelf-

de onderwerp binnen elk van de drie thema’s samengebracht. 

 

2.1.4 Knelpunten in de huidige zorg op Texel 

De vraag die bij dit doel behoort is beantwoord door de analyses van de eerdere vragen 

1.1, 1.2 en 1.3 met elkaar te combineren. Ook zijn verschillende knelpunten geëxtraheerd 

uit de focusgroepen en interviews die gehouden zijn met zorgverleners en inwoners. De 

"rode draden" die uit deze analyse naar voren kwamen, zijn vertaald in een knelpunten-

lijst.  

 

 

2.2 Doel 2: in kaart brengen van de kansen voor zorgtoerisme op Texel  

 

Als tweede doel zijn de mogelijkheden om zorgtoerisme op Texel te stimuleren verkend. 

Hierbij gaat het om zorg- en welzijnsdiensten die aan de behoefte van zowel de toeristen 

als de Texelaars voldoen. 
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2.2.1 Huidige toeristenpopulatie op Texel 

Over de toeristenpopulatie op Texel en haar zorgvraag is relatief weinig bekend. Aantal-

len toeristen kunnen wel worden geschat op basis van cijfers van de bootmaatschappij, de 

VVV Texel en aanbieders van overnachtingsmogelijkheden op het eiland. Om vervolgens 

iets te weten te komen over de samenstelling van deze populatie, hun gezondheidstoe-

stand en zorgbehoefte, zijn aanvullende bronnen nodig. Voor het in kaart brengen van de 

omvang en relevante kenmerken van de huidige toeristenpopulatie op Texel zijn allereerst 

gegevens van de VVV uit 2011 gebruikt. Deze gegevens zijn verzameld onder de 

Texelbezoekers met behulp van een online enquête. De vragenlijst bestond uit vragen die 

inzicht geven in kenmerken van bezoekers van Texel. De resultaten zijn niet geheel re-

presentatief voor alle Texelbezoekers, omdat vooral VVV-bezoekers de enquête hebben 

ingevuld en de enquête uitsluitend in de Nederlandse en Duitse taal werd aangeboden.  

Een andere gebruikte bron zijn de huisartspraktijkgegevens (zie omschrijving paragraaf 

2.1.1). Een aantal gegevens van toeristen is vastgelegd bij de huisartsen op Texel. Het 

gaat hierbij om toeristen (definitie op basis van woonadres) in de huisartsinformatiesys-

temen. Gegevens zijn aan de informatiesystemen van deze zorgverleners onttrokken 

(‘uitgespoeld’).  

Tot slot is via verschillende bronnen geïnventariseerd (focusgroepen, interviews en inter-

net) wat het huidige zorgaanbod is dat momenteel aan toeristen wordt aangeboden. Een 

belangrijke bron was de website www.toegankelijktexel.nl die mensen met een functie-

beperking informeert over de diverse voorzieningen die het mogelijk maken om op va-

kantie te kunnen.  

 

2.2.2 Zorgvragen huidige toeristenpopulatie op Texel 

Het in kaart brengen van de latente zorgvragen onder de huidige toeristenpopulatie op 

Texel is via drie routes uitgevoerd. Ten eerste door aan zorgverleners binnen de reeds 

eerder genoemde focusgroep-bijeenkomsten te vragen wat de (latente) zorgvraag is van 

de toeristen waar zij mee te maken hebben, en hoe zij aankijken tegen potentiële zorg-

diensten en initiatieven. Ten tweede is een relatief korte vragenlijst van twee pagina’s (zie 

Bijlage II) uitgezet onder huidige toeristen op Texel in de maanden juli en augustus. Deze 

vragenlijst is opzettelijk beknopt gehouden om deelname aan de vragenlijst te bevorde-

ren. Toeristen zijn hierin bevraagd over hun wensen ten aanzien van bestaande zorg- en 

welzijnsdiensten en potentiële nieuwe zorg- en welzijnsdiensten op Texel. Hiermee zijn 

de latente zorgvragen van deze doelgroep het meest rechtstreeks gemeten. De vragenlijst 

werd aangeboden in de Nederlandse en de Duitse taal. Ten derde zijn een aantal bezoe-

kers van Texel die recentelijk gebruik hebben gemaakt van thuiszorg tijdens hun vakantie 

op Texel telefonisch geïnterviewd over het huidige aanbod aan zorg en welzijn op Texel. 

Deze bezoekers van Texel zijn via thuiszorg Omring benaderd/geworven voor een een-

malig interview van ongeveer twintig minuten. 
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2.2.3 Nieuwe toeristenpopulatie 

Tijdens de focusgroep-bijeenkomsten is aan inwoners van Texels en aan de zorgverleners 

werkzaam (en vaak ook woonachtig) op Texel gevraagd naar potentiële nieuwe toeristen-

populaties die Texel kan aantrekken met zorgtoerisme. Bestaande en nieuwe zorg- en 

welzijnsdiensten die tijdens de eerste twee focusgroepen werden genoemd als ideeën voor 

zorgtoerisme die nieuwe toeristenpopulaties kunnen aantrekken, werden op een rij gezet 

en geordend en in de vorm van een lijst met zorgdiensten voorgelegd aan deelnemers van 

de daaropvolgende focusgroepen en interviews. Ook heeft eerder onderzoek informatie 

geleverd. 

 

 

2.3 Doel 3: beoordelen en vergelijken van mogelijkheden voor zorgtoerisme 

 

Dit doel verbindt het eerste en tweede doel. Het doel is om de knelpunten in het huidige 

zorgaanbod op Texel af te stemmen op de opties voor zorgtoerisme. Op basis hiervan zijn 

samenhangende aanbevelingen gedaan waarmee het achterliggende doel wordt bereikt: 

een agenda voor verbetering van het zorgaanbod op Texel voor zowel eilandinwoners als 

de toeristen die Texel bezoeken. 

 

2.3.1 Kansen voor zorgtoerisme 

De uitkomsten van doel één en doel twee bieden de basis voor het uiteindelijke antwoord 

op deze vraag. Om de knelpunten in de huidige (gezondheids)zorg op Texel af te stem-

men op opties voor zorgtoerisme, is gezocht naar overeenkomsten tussen de knelpunten 

in het huidige zorgaanbod voor Texelaars en alle mogelijkheden die genoemd worden om 

zorgtoerisme op Texel te stimuleren. Dit heeft geleid tot een lijst met kansen voor zorg-

toerisme die in eerste aanleg wenselijk en haalbaar blijken.  

 

2.3.2 Prioritering kansen voor zorgtoerisme en aanbevelingen 

Alvorens kansen voor zorgtoerisme kunnen worden geprioriteerd zijn criteria of rand-

voorwaarden opgesteld waarmee deze kansen kunnen worden getoetst. De randvoorwaar-

den zijn afgeleid uit diverse bronnen. Zo hebben de focusgroepen input geleverd en is 

gekeken naar eerder onderzoek waarin belangrijke voorwaarden en knelpunten ten aan-

zien van zorgtoerisme op Texel worden beschreven. De kansen voor zorgtoerisme die 

aansluiten bij behoeften van zowel Texelaars als toeristen zijn vervolgens beoordeeld aan 

de hand de opgestelde wenselijkheids- en haalbaarheidscriteria. Op basis van deze beoor-

deling zijn potentiële ideeën voor zorgtoerisme vergeleken. Deze zijn vervolgens geor-

dend naar initiatieven die ook gecombineerd zouden kunnen worden. Ook is nagegaan 

welke op korte en lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Hierop zijn tenslotte een 

aantal aanbevelingen gebaseerd. 
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3 Kenmerken van de inwoners en toeristen op Texel 
 

 

 

3.1 Kenmerken van de inwoners op Texel 

 

Texel is één van de kleinere gemeenten van Nederland wat betreft het aantal inwoners. 

Op 1 januari 2012 woonden er 13.668 inwoners op Texel. De regio Kop van Noord-

Holland, waar Texel toebehoort, maar ook gemeenten omvat zoals Den Helder, Heerhu-

gowaard en Schagen met elk ongeveer 50.000 inwoners, had op dat moment bijna 

375.000 inwoners en Nederland telde iets meer dan 16,7 miljoen inwoners.  

 

De leeftijdssamenstelling van de inwoners van Texel lijkt op zich sterk op die van de 

inwoners van de Kop van Noord-Holland en van Nederland, maar er zijn enkele verschil-

len. Zo is het aandeel 0-4-, en 5-10-jarigen iets kleiner: samen omvatten deze op Texel 

9,5% van de bevolking tegen 11,3% in de Kop van Noord-Holland en eveneens 11,3% in 

Nederland. Ook is het aandeel 20-25- en 25-45-jarigen kleiner. Op Texel omvatten deze 

twee groepen 25,6% van de bevolking, tegen 30,0% in de Kop van Noord-Holland en 

32,5% in Nederland. Het aandeel 45-65- en 65-80-jarigen is daarentegen iets groter. Het 

aandeel van de 45-80-jarigen is 47,1% op Texel tegen 42,4% in de Kop van Noord-

Holland en 40,1% in Nederland. 

 

Het aandeel Texelaars dat ongehuwd is, is met 41,6% wat kleiner dan in de Kop van 

Noord-Holland (44,5%) of in Nederland (46,9%). Het aandeel van de bevolking dat ge-

huwd is, navenant groter: 45,7% op Texel, tegen 43,5% in de Kop van Noord-Holland en 

40,9% in Nederland. Het aandeel van de Texelse bevolking dat gescheiden of verweduwd 

is, verschilt nauwelijks van het regionale of het landelijke gemiddelde. Het aandeel van 

de bevolking dat een laag inkomen heeft, is op Texel met 42% duidelijk wat hoger dan in 

de Kop van Noord-Holland (37%), en iets hoger dan in Nederland (40%). 

 

Texel heeft wat meer inwoners die in een eenpersoonshuishouden leven dan in de Kop 

van Noord-Holland: 34% om 31%. Maar in Nederland als geheel leeft 37% van de bevol-

king in een eenpersoonshuishouden. Het aandeel niet-westers allochtonen is op Texel met 

3% wat lager dan in de Kop van Noord-Holland en zeker veel lager dan in de Nederland 

als geheel. In de Kop van Noord-Holland is het aandeel niet-westerse allochtonen 6% en 

in Nederland is het 12%. 
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Tabel 3.1:  Enkele sociaaleconomische indicatoren voor Texel, de Kop van Noord-

Holland en Nederland  

Indicator Klasse/sub-indicator Texel

Kop van 
Noord-

Holland Nederland
Bevolkingsomvang per 1 
januari 2012  Aantal inwoners 13.668 372.017 16.730.348
   
Leeftijdssamenstelling 
per 1 januari 2012  

 0-4 jarigen 4,1% 5,3% 5,5%

 5-10 jarigen 5,4% 6,0% 5,8%

 10-15 jarigen 7,1% 6,5% 6,0%

 15-20 jarigen 6,2% 6,2% 6,0%

 20-25 jarigen 4,1% 5,4% 6,3%

 25-45 jarigen 21,5% 24,6% 26,2%

 45-65 jarigen 32,3% 29,6% 26,2%

 65-80 jarigen 14,8% 12,8% 12,1%

 80 plussers 4,4% 3,6% 4,1%
   
Burgerlijke staat per 1 
januari 2012  

Ongehuwd 41,6% 44,5% 46,9%

Gehuwd 45,7% 43,5% 40,9%

Gescheiden 7,2% 7,1% 7,0%

Verweduwd 5,5% 4,9% 5,2%
   
Sociaal-demografische 
samenstelling per 1 januari 
2012  

 lage inkomens 42% 37% 40%

 eenpersoonshuishoudens 34% 31% 37%

 niet-westerse allochtonen 3% 6% 12%
Bron: CBS, Statline 

 

 

3.2 Kenmerken van de toeristen op Texel 

 

In het hoogseizoen verblijven er ongeveer 55.000 tot 60.000 toeristen op Texel. Dan zijn 

er dus veel meer toeristen op het eiland dan dat er inwoners zijn. In totaal ontvangt Texel 

jaarlijks bijna 900.000 toeristen (886.348 in 2012 volgens de Monitor Texelbezoek van 

de VVV Texel), wat neerkomt op een gemiddelde van ongeveer 2.400 nieuwe toeristen 

per dag. Een aantal (ongeveer 500) daarvan gaan dezelfde dag weer weg, maar een groot 

aantal verblijft één of meerdere nachten op het eiland. Als men blijft slapen, verblijft het 

merendeel 6 nachten en 7 dagen op het eiland. Gemiddeld zijn er per dag ongeveer 

10.000 toeristen aanwezig op het eiland. Texel is dan ook economisch voor een groot deel 

van het toerisme afhankelijk. Om de unieke Texelse natuurgebieden te beschermen (en 

wachttijden op de boot aanvaardbaar te houden) wordt de groei van het aantal toeristen op 

Texel in de hand gehouden met een maximum van 47.000 slaapplaatsen op Texel (Start-

notitie “Mooi Texel, meer toekomst”). 
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Voor het in kaart brengen van relevante kenmerken van de huidige groep toeristen op 

Texel zijn gegevens van de VVV uit 2011 gebruikt. Deze gegevens zijn verzameld onder 

de Texelbezoekers middels een online enquête met vragen die inzicht geven in kenmer-

ken van bezoekers van Texel. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de resultaten niet 

geheel representatief zijn voor alle Texelbezoekers, omdat vooral VVV-bezoekers de 

enquête hebben ingevuld en de enquête uitsluitend in de Nederlandse en Duitse taal werd 

aangeboden. Tabellen 3.2 en 3.3 geven samenvattingen van respectievelijk de kenmerken 

van de huidige toeristen op Texel en de kenmerken van het bezoek aan Texel. De afsplit-

sing naar Duitse en Nederlandse toeristen wordt in deze tabellen niet weergegeven, maar 

tekstueel wel besproken. 

 

3.2.1 Kenmerken huidige toeristen op Texel 

Uit tabel 3.2 blijkt dat het vooral om toeristen met een Nederlandse nationaliteit gaat en 

ongeveer een kwart heeft de Duitse nationaliteit. Uit boekingen van de VVV Texel in 

2010 blijkt daarnaast dat een klein aandeel (3%) uit België afkomstig is en een klein aan-

deel elders (2%) vandaan komt (VVV Texel, 2010). De meeste toeristen (21%) zijn tus-

sen de 45 en 54 jaar oud, gevolgd door een groot aandeel toeristen van onder de 18 jaar 

(20%). Wat betreft leeftijdsverdeling lijken Duitse toeristen weinig te verschillen van 

Nederlandse toeristen. In vergelijking met de leeftijdsverdeling van de Nederlandse be-

volking valt de groep Duitse toeristen in de leeftijdscategorie 45-55 wel wat hoger uit 

(21% tegenover 15%) en de groep van 65 jaar en ouder wat lager uit (8% tegenover 

16%). Voor de gezinssamenstelling geldt dat 79% van de toeristenpopulatie op Texel 

gehuwd of samenwonend is. Daarvan heeft het grootste aandeel inwonende kinderen. 

Texelse toeristen met een Duitse nationaliteit lijken relatief vaker gehuwd/samenwonend 

met inwonende kinderen te zijn dan Nederlandse toeristen. Het merendeel van de toeris-

tenpopulatie op Texel is hoog opgeleid: in 2011 heeft 55% een HBO of universitaire op-

leiding afgerond. Een groot aandeel van de toeristen op Texel (34%) heeft een inkomen 

van €20.000 tot €40.000, wat rond het modale2 inkomen ligt. Een groter aandeel van de 

bezoekers van Texel (60%) verdient echter meer dan het modale inkomen, oplopend tot 

meer dan €100.000. Een klein aandeel van 6% verdient minder dan €20.000. De verdeling 

van het bruto jaarinkomen verschilt weinig tussen Nederlandse en Duitse toeristen. Het 

grootste aandeel van de toeristenpopulatie (75%) woont in een Nederlandse provincie, 

waarvan het merendeel uit Noord-Holland, gevolgd door de provincies Zuid-Holland en 

Gelderland. Een kwart van de bezoekers van Texel heeft een woonadres in Duitsland. 

Duitse respondenten komen vooral uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen (staat niet in 

tabel 3.2). Tot slot blijkt uit de tabel dat de meeste toeristen (78%) de website van de 

VVV hebben geraadpleegd voordat zij naar Texel kwamen, gevolgd door internet in het 

algemeen (58%). Tussen Duitse en Nederlandse respondenten bestaan weinig verschillen 

in gebruikte informatiebronnen. 

                                                      
2
 Het bruto modale inkomen lag volgens het CPB in 2011 op € 33.000 (vakantietoeslag meegerekend). 
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Tabel 3.2:  Kenmerken van de huidige groep toeristen op Texel 

Indicator Klasse/sub-indicator N % 
Nationaliteit Nederlands  3.232 74 
 Duits 1.113 26 
 Totaal 4.345 100 
    
Leeftijdsverdeling <18 3.206 20 
 18-24 931 6 
 25-34 2.063 13 
 35-44 2.496 16 
 45-54 3.290 21 
 55-64 2.554 16 
 ≥65 1.216 8 
 Totaal 15.756 100 
    
Gezinssamenstelling Alleenstaand met kinderen 245 5 
 Alleenstaand zonder kinderen 363 8 
 Gehuwd/samenwonend met inwonende kinderen 2.049 44 
 Gehuwd/samenwonend zonder inwonende kinderen 886 19 
 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen 1.068 23 
 Totaal 4.611 100 
    
Opleidingsniveau VMBO/MAVO/LBO 662 14 
 HAVO/VWO 622 13 
 MBO 864 18 
 HBO 1.589 34 
 Universiteit (WO) 978 21 
 Totaal 4.715 100 
    
Bruto jaarinkomen Minder dan € 20.000 204 6 
 € 20.000 tot € 40.000 1.104 34 
 € 40.000 tot € 60.000 989 31 
 € 60.000 tot € 80.000 557 17 
 € 80.000 tot € 100.000 229 7 
 € 100.000 of meer 153 5 
 Totaal 3.236 100 
    
Informatiebron Texel* Internet (bijv. Google) 2.835 58 
 VVV website (www.texel.net) 3.816 78 
 Vakantiemagazine VVV Texel 424 9 
 Familie/vrienden 723 15 
 Brochures van reisbureau/touroperator 88 2 
 Geen informatie ingewonnen 71 1 
 Ik ken Texel al 1.700 35 
 Andere informatiebronnen 105 2 
 Totaal  4.901 100 
Bron: Monitor Texelbezoek 2011, VVV Texel 

* Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages oplopen tot meer dan 100% 

 

 

3.2.2 Kenmerken bezoek aan Texel  

De helft van de responderende toeristen geeft aan Texel met twee personen te hebben 

bezocht (zie tabel 3.3). Ongeveer één derde van de totale groep heeft Texel bezocht met 

drie of vier personen. Het aantal personen waarmee Texel is bezocht verschilt weinig 

tussen toeristen met een Nederlandse nationaliteit en toeristen met een Duitse nationali-



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL2014 23 

teit. De periode waarin toeristen Texel bezoeken lijkt vooral te lopen vanaf april tot en 

met oktober; 78% van de toeristen verblijft deze maanden op Texel. Het grootste aandeel 

(45%) van de responderende toeristen verblijft in de zomermaanden (juni, juli augustus) 

op Texel. In de wintermaanden is het rustig op Texel wat betreft het verblijf van toeristen. 

Oudere toeristen (65 jaar en ouder) verblijven vaker op Texel in het voor- en naseizoen 

dan in het hoogseizoen. Voor jongere toeristen is dit juist omgekeerd. Het gemiddeld 

aantal nachten in 2011 komt neer op 4,3 nachten. Het merendeel van de toeristen verblijft 

een week op Texel, gevolgd door een verblijftijd van drie nachten. Het aantal nachten dat 

toeristen op Texel in 2011 verbleven verschilt tussen de twee nationaliteiten; voor toeris-

ten met een Duitse nationaliteit geldt dat ongeveer 60% een week of langer op Texel ver-

bleef, terwijl dit voor Nederlandse toeristen op ongeveer 30% uitkomt. Toeristen met een 

Duitse nationaliteit verblijven dus over het algemeen langer op Texel dan toeristen met 

een Nederlandse nationaliteit. 

 

De belangrijkste redenen voor de huidige toeristen om op Texel vakantie te vieren zijn 

het strand (73%) en de Texelse natuur (72%). Wanneer deze redenen uitgesplitst worden 

naar nationaliteit, dan blijkt dat 88% van de Duitse toeristen het strand noemt als belang-

rijke reden en 84% de Texelse natuur, tegenover respectievelijk 68% en 69% van de Ne-

derlandse toeristen. Ook worden redenen zoals wandelen en fietsen (65%), de frisse zee-

lucht (63%), het is een mooi eiland (60%), rust (59%) en het eilandgevoel (52%) door 

meer dan de helft van de respondenten genoemd (niet in de tabel). De interesses met be-

trekking tot de vakantiebestemming liggen bij de huidige Texelse toeristen vooral bij het 

strand (door 75% genoemd), de natuur (74%) en bij wandelen en fietsen (74%). Een klein 

aandeel (5%) geeft aan bij een vakantiebestemming geïnteresseerd te zijn in wellness 

(bijv. sauna, schoonheidssalon).  

 

De huidige toeristenpopulatie blijkt een vaste bezoekersgroep te zijn; 54% wil zeker te-

rugkomen op Texel, 28% geeft aan waarschijnlijk nog een keer te gaan. Ook blijkt dat in 

totaal 79% van de responderende toeristen minimaal één keer op Texel vakantie heeft 

gevierd en 39% geeft aan Texel vijf keer of vaker te hebben bezocht (niet in de tabel).  
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Tabel 3.3: Kenmerken van de toeristenbezoeken aan Texel 

Indicator Klasse/sub-indicator N % 
Aantal personen Texel bezocht  1 persoon 160 3 
 2 personen 2.565 50 
 3 personen 602 12 
 4 personen 976 19 
 5 personen of meer 793 16 
 Totaal 5.096 100 
    
Periode van verblijf Januari 52 1 
 Februari 159 3 
 Maart 222 4 
 April 526 11 
 Mei 615 12 
 Juni 673 13 
 Juli 748 15 
 Augustus 815 16 
 September 544 11 
 Oktober 479 10 
 November 130 3 
 December 48 1 
 Totaal 5.011 100 
    
Verblijftijd 0 nachten 13 0 
 1 nacht 280 6 
 2 nachten 684 14 
 3 nachten 928 18 
 4 nachten 837 17 
 5 nachten 171 3 
 6 nachten 230 5 
 7 nachten 1.343 27 
 8 tot 10 nachten 101 2 
 11 tot 14 nachten 378 8 
 Langer dan 14 nachten 72 1 
 Totaal 5.037 100 
Bron: Monitor Texelbezoek 2011, VVV Texel 

 

 

3.3 Samenvatting en conclusie 

 

Wat betreft inwoners is Texel in vergelijking met andere Nederlandse gemeenten één van 

de kleinere gemeenten. Texelaars zijn relatief wat ouder in vergelijking met de inwoners 

van Kop van Noord-Holland en van Nederland; het aandeel inwoners in de jongere leef-

tijdscategorieën 0-10 jaar, en 20-45 jaar is op Texel iets kleiner dan in de Kop van Noord-

Holland en in Nederland en het aandeel Texelaars in de leeftijd van 45 tot 80 jaar is iets 

groter. Inwoners van Texel zijn gemiddeld vaker gehuwd en hebben gemiddeld vaker een 

laag inkomen in vergelijking met de inwoners in de Kop van Noord-Holland en Neder-

land. 

 

De huidige toeristenpopulatie op Texel bestaat vooral uit Nederlanders en Duitsers. Ne-

derlandse toeristen zijn overwegend woonachtig in de provincies Noord-Holland, Zuid-
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Holland en Gelderland en Duitse toeristen in Noordrijn-Westfalen. Het gaat daarnaast 

vooral om stellen (gehuwden en samenwonenden) in de leeftijdscategorie van 45 tot 55. 

Het merendeel van de huidige bezoekers van Texel is hoog opgeleid en een groot aandeel 

(twee derde) verdient meer dan het modale inkomen. De huidige toeristenpopulatie blijkt 

bovendien een vaste bezoekersgroep te zijn en verblijft met name in de periode april tot 

november op het eiland, waarbij de zomermaanden (juni, juli, augustus) het meest popu-

lair zijn. Ouderen bezoeken Texel vaker in het voor- en naseizoen in vergelijking met 

jongere toeristen, die Texel vaker bezoeken in het hoogseizoen. Om op vakantie te kun-

nen is de jonge groep (<65) ook in hogere mate afhankelijk van de zomervakanties van 

hun kinderen. Het merendeel bezoekt Texel met twee personen en verblijft een week. 

Toeristen met een Duitse nationaliteit verblijven over het algemeen langer dan Nederlan-

ders. De belangrijkste redenen om naar Texel te komen zijn het strand en de natuur en 

interesses liggen dan ook voornamelijk bij het strand, de natuur en wandelen en fietsen. 

Weinig huidige toeristen geven aan geïnteresseerd te zijn in wellness. 
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4 De zorg op Texel in kaart 
 

 

 

4.1 Enkele cijfers en feiten over de zorg op Texel 

 

4.1.1 Huisartsenzorg voor inwoners 

Er zijn 5 huisartspraktijken op Texel, met, afhankelijk van het seizoen, in totaal 9-11 

huisartsen. Per jaar zijn er naar schatting ongeveer 61.000 contacten van inwoners met de 

huisartsen op Texel. Ongeveer 95% daarvan vindt plaats tijdens de reguliere openingstij-

den op doordeweekse-dagen en 5% van deze contacten vindt plaats tijdens de avond-, 

nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten). 

De leeftijdsverdeling van de contacten van de inwoners laat zien dat de groep van 0-4-

jarigen het kleinste aandeel heeft met 3%. De groep van 40-64-jarigen genereert 32% van 

alle contacten. Daarbij speelt natuurlijk wel het punt dat de onderscheiden leeftijdsklassen 

niet even groot zijn wat betreft het aantal specifieke leeftijden. Ook speelt het punt dat het 

aantal inwoners per specifieke leeftijd niet gelijk is.  

In de laatste kolom van de onderstaande tabel is voor deze ongelijkheden gecorrigeerd. 

Het aantal contacten per inwoner per jaar is gemiddeld 4,4. De leeftijdsgroep van 5-14-

jarigen heeft het geringste aantal contacten per jaar: 1,9. Daarop volgt de jongste groep 

van 0-4-jarigen, met 3,0 contacten per jaar. Inwoners met een leeftijd van 15-24 jaar en 

inwoners met een leeftijd van 40-64 jaar hebben gemiddeld 3,5 contacten per jaar. Inwo-

ners met een leeftijd van 25-39 jaar hebben daarentegen wat vaker contact met een huis-

arts: 5,2 keer per jaar. Na het 65-ste levensjaar stijgt het aantal contacten tot 6,3 keer per 

jaar voor de 65-74-jarigen en 9,9 keer per jaar voor de groep van 75-plussers.  

Voor de jongste leeftijdsgroep, die van de 0-4-jarigen, geldt dat als zij contact hebben met 

een huisarts, dat dat relatief vaak tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten is. Bij hen 

gaat het namelijk om 20% van de contacten. Het aandeel van de ANW-contacten daalt 

vervolgens sterk met de leeftijd.  
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Tabel 4.1: Huisartscontacten met inwoners van Texel in 2012, per contactmoment, naar 

leeftijd  

Leeftijd 

Tijdens 
reguliere 

openings-
tijden 

% naar 
leeftijd 

Tijdens 
ANW-

diensten 
% naar 
leeftijd Totaal

% naar 
leeftijd

Aandeel 
ANW 

naar 
leeftijds-

groep 

Aantal 
contacten

per in-
woner

per jaar

0-4 1.328 2% 338 12% 1.666 3% 20% 3,0

5-14 2.945 5% 271 10% 3.216 5% 8% 1,9

15-24 4.610 8% 348 12% 4.958 8% 7% 3,5

25-39 9.443 16% 325 11% 9.768 16% 3% 5,2

40-64 18.501 32% 842 30% 19.343 32% 4% 3,5

65-74 9.660 17% 297 10% 9.957 16% 3% 6,3

>=75 9.956 17% 425 15% 10.381 17% 4% 9,9

Onbekend 1.499 3% 0 0% 1.499 2% n.v.t. n.v.t.

    

Totaal 57.942 100% 2.846 100% 60.788 100% 5% 4,4
Bron: Texelse huisartspraktijken en Huisartsenpost Texel 

 

 

Het beroep dat inwoners doen op de huisartsenzorg, is heel gelijk verspreid over het jaar. 

Elke maand heeft een aandeel van ongeveer 8-9% in het totaal aantal contacten. Ook het 

aandeel van de contacten dat tijdens ANW-diensten plaats vindt, is heel stabiel over het 

jaar heen (6-9% per maand voor vrijwel alle maanden). Uitzonderingen zijn de maanden 

april en mei, waarin een relatief wat groter percentage van de contacten tijdens de ANW-

diensten plaatsvindt (10-11%) 
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Tabel 4.2:  Huisartscontacten met Inwoners van Texel in 2012, per contactmoment, naar 

kalendermaand 

Maand 

Tijdens 
reguliere 

openings-
tijden 

% naar 
maand 

Tijdens 
ANW-diensten

% naar 
maand Totaal

% naar 
maand 

Aandeel 
ANW/totaal 
naar maand

jan 5.040 9% 204 7% 5.244 9% 4%

feb 4.684 8% 216 8% 4.900 8% 4%

mrt 4.851 9% 217 8% 5.068 9% 4%

apr 4.528 8% 298 10% 4.826 8% 6%

mei 4.583 8% 315 11% 4.898 8% 6%

jun 4.826 9% 248 9% 5.074 9% 5%

jul 4.839 9% 265 9% 5.104 9% 5%

aug 4.625 8% 233 8% 4.858 8% 5%

sep 4.372 8% 234 8% 4.606 8% 5%

okt 5.186 9% 182 6% 5.368 9% 3%

nov 4.610 8% 169 6% 4.779 8% 4%

dec 4.470 8% 265 9% 4.735 8% 6%
              

Totaal 56.614 100% 2.846 100% 59.460 100% 5%
Bron: Texelse huisartspraktijken en huisartsenpost Texel; van 1.328 "reguliere" contacten kon de 

maand niet bepaald worden. 

 

 

In de gegevens van de Texelse huisartspraktijken is nagegaan “waarom” inwoners tijdens 

de "reguliere openingstijden" bij de huisarts zijn geweest. Daarbij is gekeken naar de 

zogeheten ICPC-code die door de huisarts aan de betreffende contacten zijn gekoppeld. 

Van de specifieke diagnoses is vervolgens een top 10 samengesteld om na te gaan wat de 

meest voorkomende diagnoses zijn. Om ook iets globaler te kunnen zeggen over waarom 

mensen bij de huisarts langs zijn geweest, is ook nog gekeken naar de top 5 van diagno-

segroepen. 

 

De diagnose die bij de inwoners het meest voorkomt, is T90 Diabetes mellitus. Van alle 

ICPC-gecodeerde huisartscontacten in 2012 heeft 6,6% van doen met deze diagnose. De 

daaropvolgende meest voorkomende diagnoses zijn K86 Essentiële hypertensie zonder 

orgaanbeschadiging en U71 Cystitis (blaasontsteking), ieder met ongeveer 3,5%. Daarna 

volgen een viertal diagnoses die elk ongeveer bij ongeveer 1,5% van de contacten een rol 

spelen: R74 Acute infectie bovenste luchtwegen, L99 Andere ziekte(n) bewegingsappa-

raat, R96 Astma en R05 Hoesten. 

De top 10 van meest voorkomende specifieke diagnoses, vertegenwoordigen in totaal 

23,0% van alle contacten met de inwoners en er is dus nog een groep overige diagnoses 

waar 77,0% van alle contacten toe behoort. 
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Tabel 4.3: TOP 10 van specifieke ICPC-diagnoses bij inwoners 

ICPC-CODE Omschrijving Aandeel

1. T90 Diabetes mellitus                                                                               6,6%

2. K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging                          3,8%

3. U71 Cystitis/urineweginfectie                                                                  3,1%

4. R74 Acute infectie bovenste luchtwegen                                                 1,6%

5. L99 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat                                                1,5%

6. R96 Astma                                                                                                1,5%

7. R05 Hoesten                                                                                              1,4%

8. P76 Depressie                                                                                           1,2%

9. S18 Scheurwond/snijwond                                                                      1,2%

10. H81 Overmatig cerumen                                                                           1,1%

Overig Overig 77,0%

   

Totaal Totaal 100%
Bron: Texelse huisartspraktijken 

 

 

Een relatief groot deel van de contacten met inwoners heeft van doen met aandoeningen 

van het bewegingsapparaat. Het gaat dan om 16,8% van alle contacten. Een andere rela-

tief grote diagnosegroep is aandoeningen van de huid en onderhuid, met 13,3%. De daar-

opvolgende aandoeningen vertegenwoordigen een kleiner deel van de contacten. Het gaat 

om aandoeningen van de ademhalingsorganen, met 10,2% van alle contacten, aandoenin-

gen van het hartvaatstelsel, met 9,5%, en aandoeningen aan het endocrien systeem met 

8,8%. Bij elkaar vertegenwoordigt de top 5 van diagnosegroepen 58,6% van alle contac-

ten. 

 

Tabel 4.4:  TOP 5 van diagnosegroepen bij inwoners 

ICPC-HOOFDSTUK Omschrijving Aandeel

1. L Bewegingsapparaat 16,8%

2. S Huid / Onderhuids 13,3%

3. R Ademhalingsorganen 10,2%

4. K Hartvaat 9,5%

5. T Endocrien 8,8%

Overig Overig 41,4%

   

Totaal Totaal 100,0%
Bron: Texelse huisartspraktijken 

 

 

4.1.2 Huisartsenzorg voor toeristen 

Per jaar zijn er naar schatting ongeveer 6.200 contacten van toeristen met de huisartsen op 

Texel. Ongeveer twee-derde deel daarvan vindt plaats tijdens de reguliere openingstijden 
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op door-de-weekse-dagen en ongeveer een derde deel (32%) van deze contacten vindt 

plaats tijdens de avond-, nacht en weekenddiensten. Het aandeel van de contacten van 

toeristen dat tijdens de ANW-diensten plaats vindt, is veel hoger dan bij de inwoners. Bij 

de inwoners vindt “slechts” 5% van de huisartscontacten buiten de reguliere openingstij-

den plaats. 

 

De leeftijdsverdeling van de contacten van de toeristen laat zien dat de meeste van de 

onderscheiden leeftijdsklassen rond de 12% van de contacten (van 9% tot en met 16%) 

vertegenwoordigen, met uitzondering van de groep van 40-64, die 23% omvat. Vanwege 

het feit dat deze leeftijdsgroep relatief “ruim” is, met 25 jaar, is dat niet verwonderlijk. In 

feite is het eerder verwonderlijk dat de jongste leeftijdsgroep, van 0-4 jaar en dus met 

slechts 5 jaar, toch een aandeel heeft van 9% in de contacten. Verder valt ook op dat het 

juist de jongste leeftijdsgroepen zijn, en dan zowel de groep van 0-4 jaar als de groep van 

5-14 jaar, waarvoor relatief vaak in de ANW-diensten een beroep op de huisarts wordt 

gedaan. Bij de groep van 0-4 jaar is dat zelfs 49% en bij de groep van 5-14 jaar 47%. De 

twee oudste leeftijdsgroepen hebben het geringste aandeel contacten tijdens ANW-

diensten: 21%. Bij de inwoners van Texel is overigens ook te zien dat de jongste groepen 

relatief het meest en de oudste groepen relatief het minst tijdens ANW-diensten contact 

met de huisarts hebben, zij het in veel geringere mate dan bij de toeristen: 20% voor de 0-

4-jarigen, 8% voor de 5-14-jarigen en 3% voor de 65-74-jarigen en 4% voor de 75-

plussers.  

 

 

Tabel 4.5:  Huisartscontacten met toeristen van Texel in 2012, per contactmoment, naar 

leeftijd  

Leeftijd 

Tijdens 
reguliere 

openings-
tijden 

% naar 
leeftijd 

Tijdens 
ANW-

diensten
% naar 
leeftijd Totaal

% naar 
leeftijd 

Aandeel 
ANW/totaal 

naar leeftijds-
groep

0-4 298 7% 290 15% 588 9% 49%

5-14 377 9% 329 17% 706 11% 47%

15-24 457 11% 272 14% 729 12% 37%

25-39 692 16% 273 14% 965 16% 28%

40-64 1.030 24% 548 28% 1.578 25% 35%

65-74 627 15% 165 8% 792 13% 21%

>=75 424 10% 115 6% 539 9% 21%

Onbekend 327 8% 0 0% 327 5% n.v.t.

    

Totaal 4.232 100% 1.992 100% 6.224 100% 32%
Bron: Texelse huisartspraktijken en huisartsenpost Texel 
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Het beroep dat toeristen doen op de huisartsenzorg, is niet gelijk verspreid over het jaar 

(zie onderstaande tabel). Er is een duidelijke piek in juli en augustus en dat geldt zowel 

voor de contacten tijdens reguliere tijden als tijdens de ANW-diensten. In elk van deze 

twee maanden vindt ongeveer 20% van alle contacten met toeristen plaats die in het hele 

jaar 2012 zijn gerealiseerd. Beide maanden generen dus al 40% van de hele jaarbelasting 

door toeristen. De maanden mei en juni en de maand september hebben elk een aandeel 

van ongeveer 10% in de jaarbelasting. De “rustigste” maanden zijn januari, februari en 

november. Dat zijn ook de maanden waar het beroep op de huisartsen het minst vaak 

tijdens ANW-diensten plaatsvindt, mogelijk omdat dat maanden zijn waarin relatief wei-

nig kinderen op de eiland zijn. Bij de inwoners is de verdeling over de kalendermaanden 

juist heel gelijkmatig (ongeveer 8-9% per maand voor alle maanden) en is ook het aan-

deel van de contacten dat tijdens ANW-diensten plaats vindt heel stabiel over het jaar 

heen (6-9% per maand voor vrijwel alle maanden). 

 

 

Tabel 4.6:  Huisartscontacten met toeristen van Texel in 2012, per contactmoment, naar 

kalendermaand 

Maand 

Tijdens 
reguliere 

openings-
tijden 

% naar 
maand 

Tijdens 
ANW-

diensten
% naar 
maand Totaal

% naar 
maand 

Aandeel 
ANW/totaal 
naar maand

Januari 160 4% 43 2% 203 3% 21%

Februari 124 3% 54 3% 178 3% 30%

Maart 137 3% 82 4% 219 4% 37%

April 221 6% 223 11% 444 7% 50%

Mei 395 10% 244 12% 639 11% 38%

Juni 373 9% 177 9% 550 9% 32%

Juli 805 20% 418 21% 1.223 20% 34%

Augustus 865 22% 380 19% 1.245 21% 31%
Septem-
ber 329 8% 149 7% 478 8% 31%

Oktober 231 6% 92 5% 323 5% 28%
Novem-
ber 149 4% 38 2% 187 3% 20%

December 220 5% 92 5% 312 5% 29%

              

Totaal 4.009 100% 1.992 100% 6.001 100% 33%
Bron: Texelse huisartspraktijken en huisartsenpost Texel; van 223 "reguliere" contacten kon de 

maand niet bepaald worden. 

 

 

De toeristen zorgen voor ongeveer 9% van de werkdruk van de huisartsen in een jaar (zie 

tabel 4.7). Overdag is dat overigens ongeveer 7% en tijdens de avond-, nacht- en week-

enddiensten 41%. Daarbij komt dat de toeristen vooral in de maanden juli en augustus 

voor een groot deel van de werkdruk zorgen. Tijdens die twee maanden zorgen de toeris-
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ten voor 20% van de totale werkdruk en 14-16% van de werkdruk overdag en 61-62% 

van de werkdruk in de ANW-diensten.  

 

Het in de hierboven staande alinea beschreven aandeel van de toeristen in de werkdruk, 

geeft op zich goed aan welk deel van het werk van de Texelse huisartsen toeristen betreft. 

Maar in feite er kan ook nog aangegeven hoeveel drukker de Texelse huisartsen het heb-

ben vanwege de toeristen. Voor het gemiddelde over het gehele jaar geldt dat de Texelse 

huisartsen 10% meer patiëntcontacten hebben in verband met de toeristen. Overdag is dat 

gemiddeld over het gehele jaar 7% en tijdens de ANW-diensten 70%. In de piekmaanden 

is de werkdruk 24-26% hoger dan het geval zou zijn zonder toeristen. Overdag is dat in 

de piekmaanden 17-19% en tijdens de ANW-diensten zelfs 158-163%. 

 

 

Tabel 4.7:  Aandeel werkdruk door toeristen en extra werkdruk door toeristen in 2012, 

per contactmoment, naar kalendermaand 

Aandeel werkdruk door toeristen Extra werkdruk door toeristen

Maand 

Tijdens 
reguliere 

openings-
tijden 

Tijdens 
avond-, 

nacht- en 
weekend-

diensten 
(ANW) Totaal

Tijdens 
reguliere 

openings-
tijden

Tijdens  
avond-,  

nacht- en 
weekend- 

diensten  
(ANW) Totaal

Januari 3% 17% 4% 3% 21% 4%

Februari 3% 20% 4% 3% 25% 4%

Maart 3% 27% 4% 3% 38% 4%

April 5% 43% 8% 5% 75% 9%

Mei 8% 44% 12% 9% 77% 13%

Juni 7% 42% 10% 8% 71% 11%

Juli 14% 61% 19% 17% 158% 24%

Augustus 16% 62% 20% 19% 163% 26%
Septem-
ber 7% 39% 9% 8% 64% 10%

Oktober 4% 34% 6% 4% 51% 6%

November 3% 18% 4% 3% 22% 4%

December 5% 26% 6% 5% 35% 7%

              

Totaal 7% 41% 9% 7% 70% 10%
Bron: Texelse huisartspraktijken en huisartsenpost Texel 

 

 

Bij de toeristen ziet de top 10 van specifieke diagnoses er duidelijk wat anders uit dan bij 

de inwoners (zie tabel 4.8). De meest voorkomende diagnose bij de toeristen is U71 Cys-

titis (blaasontsteking), met 7,8% van alle gecodeerde contacten. Bij de inwoners verte-

genwoordigde deze diagnose 3,1% van de contacten en stond daarmee op plaats 3. De op 

één na meest voorkomende diagnose bij de toeristen is S18 Scheurwond/snijwond met 
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4,5% bij de contacten. Ook hiervoor geldt dat dit veel meer is dan bij de inwoners, want 

daar vertegenwoordigde deze diagnose 1,2% van de contacten en stond daarmee op plaats 

9. De top 10 van meest voorkomende specifieke diagnoses, vertegenwoordigen bij de 

toeristen in totaal 28,6% van alle contacten en er is dus nog een groep overige diagnoses 

waar 71,4% van alle contacten toe behoort. 

 

 

Tabel 4.8: TOP 10 van specifieke ICPC-diagnoses bij toeristen 

ICPC-CODE Omschrijving Aandeel

1. U71 Cystitis/urineweginfectie                                                   7,8%

2. S18 Scheurwond/snijwond                                                         4,5%

3. R74 Acute infectie bovenste luchtwegen                                   4,0%

4. L81 Ander letsel bewegingsapparaat                                          2,6%

5. R05 Hoesten                                                                                1,9%

6. H71 Otitis media acuta/myringitis                                              1,8%

7. S12 Beet/steek insect                                                                  1,7%

8. S76 Andere infectie huid/subcutis                                              1,5%

9. L77 Verstuiking/distorsie enkel                                                 1,5%

10. H70 Otitis externa                                                                      1,4%

Overig Overig 71,4%

   

Totaal Totaal 100,0%
Bron: Texelse huisartspraktijken 

 

 

In termen van de diagnosegroepen, vertegenwoordigen aandoeningen van de huid en 

onderhuid 21,8% van alle contacten met toeristen (zie tabel 4.9). Bij de inwoners ging het 

voor deze diagnosegroep om ‘slechts’ 13,3%. Aandoeningen van het bewegingsapparaat, 

vertegenwoordigen bij de toeristen 18,9% van de contacten. Dat is nauwelijks hoger dan 

de 16,8% bij de inwoners. 

 

 

Tabel 4.9:  TOP 5 van diagnosegroepen bij toeristen 

ICPC-HOOFDSTUK Omschrijving Aandeel

1. S Huid / Onderhuids 21,8%

2. L Bewegingsapparaat 18,9%

3. R Ademhalingsorganen 14,7%

4. U Urinewegen 8,3%

5. D Maagdarm 7,0%

Overig Overig 29,3%

   

Totaal Totaal 100,0%
Bron: Texelse huisartspraktijken en huisartsenpost Texel 
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4.1.3 Gebruik van de tweedelijns zorg door Texelaars 

Texel valt onder het zogenaamde adherentiegebied van het Gemini ziekenhuis in Den 

Helder. Met dit ziekenhuis zijn ook vaste afspraken gemaakt over doorverwijzing en sa-

menwerking. Ambulance en de bootverbinding tussen Texel en Den Helder zijn hierop 

ingesteld, met name voor de spoedeisende hulp in de avond, nacht en weekenden. 

 

Van het Gemini ziekenhuis zijn gegevens verkregen over ziekenhuisbezoeken van perso-

nen met als woonplaats Texel. Het betreft ten eerste poliklinische bezoeken. Ten tweede 

gaat het om nachtvaarten in verband met bezoek (spoedzorg) aan het Gemini ziekenhuis. 

 

Poliklinische bezoeken 

In 2012 hebben 6.745 Texelse inwoners minimaal één keer een bezoek aan een polikli-

niek van het Gemini afgelegd. Hiervan hebben 2.648 personen één specialisme bezocht 

en hebben 4.097 meerdere specialismen bezocht (variërend van twee tot veertien specia-

lismen). Texelaars die in dat jaar twee keer een zelfde specialisme hebben bezocht, wor-

den maar eenmaal geteld. Dat betekent dat het totale aantal bezoeken van Texelaars waar-

schijnlijk een stuk hoger uitvalt. 

 

Onderstaande tabel 4.10 geeft het aantal individuele patiënten per specialisme weer en is 

gerangschikt van specialistische afdelingen met het grootste aantal individuele patiënten 

naar specialistische afdelingen met het kleinste aantal individuele patiënten. Specialismen 

met onder de 100 individuele patiënten worden niet weergegeven. De tabel toont voor 

deze specialismen het aantal individuele Texelse patiënten per dag, rekening houdend met 

een werkweek van vijf dagen. Hieruit blijkt dat het aantal individuele patiënten voor de 

specialismen ‘Klinische chemie’ en ‘Radiodiagnostiek’ het hoogst is. Het betreft hier het 

afnemen van tests voor labonderzoek en medische diagnostiek (röntgenfoto’s). Voor de 

overige specialismen geldt dat het aantal onder de vijf individuele Texelse patiënten ligt. 

Echter dient hierbij nogmaals opgemerkt te worden dat één individuele patiënt een spe-

cialisme vaker dan één keer kan hebben bezocht. Het totaal aantal bezoeken van Texe-

laars aan de verschillende specialismen in 2012 valt daarmee hoger uit, en daarmee ook 

het aantal bezoeken per dag. Daarnaast dient rekening gehouden met een aandeel Texe-

laars dat andere ziekenhuizen dan het Gemini bezoekt. Dit zal vaker bij planbare zorg het 

geval zijn dan bij het acute deel van de zorg. Daarmee valt het totaal aantal bezoeken van 

Texelaars ook wat hoger uit. 
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Tabel 4.10:  Poliklinisch bezoek Texelaars: aantal individuele patiënten per specialisme 

(dezelfde patiënten kunnen bij meerdere specialismen voorkomen), 2012 

Specialisme 
Aantal individuele 
patiënten in 2012  

Aantal individuele 
patiënten per dag 

(5 dagen per week) 

Klinische chemie 4.940  18,9 

Radiodiagnostiek 2.834  10,9 

Interne geneeskunde 1.123  4,3 

Cardiologie 873  3,3 

Chirurgie 849  3,3 

Orthopedie 742  2,8 

Anesthesiologie 577  2,2 

Neurologie 501  1,9 

Gynaecologie 496  1,9 

Dermatologie 405  1,6 

Urologie 384  1,5 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde 369  1,4 

Oogheelkunde 296  1,1 

Pulmonologie 260  1,0 

Fysiotherapie 237  0,9 

Reumatologie 206  0,8 

Kindergeneeskunde 182  0,7 

Mondheelkunde 178  0,7 

Pathologische anatomie 173  0,7 

Orthoptie 127  0,5 

Revalidatie 115  0,4 

Diëtetiek 110  0,4 
Bron: Gemini Ziekenhuis 2012 

 

 

Onderstaande tabel geeft voor de specialismen die ook in tabel 4.10 getoond worden de 

leeftijdsverdeling weer van Texelaars die een polikliniek hebben bezocht. Hieruit blijkt 

dat, op uitzondering van vier specialismen, het vooral gaat om de oudste leeftijdsgroep 

van 60 jaar en ouder. 
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Spoedeisende hulp 

Voor de spoedeisende hulp kunnen we ten eerste gegevens presenteren die beschikbaar 

zijn gesteld via het Gemini ziekenhuis omtrent de aanvullende nachtzorg op Texel. 

Gegevens over de achtergrond en kenmerken van deze nachtvaarten betreffen hier patiën-

ten die een woonadres op Texel hebben. 

 

Het gaat in 2011 om zestig Texelaars die tussen 22:00 uur en 06:00 vervoerd zijn met de 

TESO-boot. In 2012 zijn 91 Texelaars tussen 22:00 en 06:00 vervoerd naar het 

ziekenhuis. De aantallen variëren flink door het jaar heen, met in de zomer- en 

wintermaanden wat meer verkeer. 

 

 

Tabel 4.12:  Maanden SEH-bezoek en opname van Texelse patiënten tussen 22:00 uur en 

06:00 uur 

 2012  2011 
Maand N %  N % 
Januari 11 12  8 13 
Februari 5 5  6 10 
Maart 4 4  1 2 
April 10 11  3 5 
Mei 7 8  4 7 
Juni 9 10  8 13 
Juli 5 5  7 12 
Augustus 10 11  0 0 
September 4 4  12 20 
Oktober 7 8  2 3 
November 11 12  3 5 
December 8 9  6 10 
      
Totaal 91 100  60 100 
Bron: Gemini 2011/2012 

 

 

Tabel 4.13 laat zien dat iets meer dan de helft van deze patiënten vrouw is en zowel in 

2011 als in 2012 is het grootste aandeel ouder dan 60. 
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Tabel 4.13: SEH-bezoek en Opname van Texelse patiënten tussen 22:00 uur en 06:00 

uur 

 2012  2011 
Soort  N %  N % 
Man 40 44  28 47 
Vrouw 51 56  32 53 
≤29 21 23  12 20 
30-40 10 11  8 13 
40-50 10 11  5 8 
50-60 22 24  8 13 
≥60 28 31  27 45 
      
Totaal 91 100  60 100 
Bron: Gemini 2011/2012 

 

 

Voor de twee jongste leeftijdscategorieën geldt dat het grootste aandeel naar de afdeling 

Gynaecologie vervoerd werd (waaronder bevallingen) en voor de twee oudste 

leeftijdscategorieën geldt dat het grootste aandeel op de afdeling Cardiologie terecht is 

gekomen (waaronder hartinfarcten).  

 

 

Tabel 4.14: Leeftijdsverdeling en per specialisme van Texelse patiënten tussen 22:00 uur 

 en 06:00 uur 

 2012  2011 
Specialisme bij opname % man Gemiddelde leeftijd  % man Gemiddelde leeftijd 
Cardiologie 38 68  81 70 
Chirurgie 92 44  33 50 
Gynaecologie - 29  - 29 
Interne geneeskunde 44 54  67 60 
Kindergeneeskunde 50 2  100 0 
Kaak-, neus- en oorheelkunde - -  100 72 
Neurologie 42 52  71 66 
Orthopedie 33 65  0 29 
Pulmonologie 50 61  0 58 
      
Totaal 44 49  47 53 
Bron: Gemini 2011/2012 

 

 

Hierop sluiten gegevens aan die zijn verkregen over personen die op Texel met de ambu-

lance zijn vervoerd. Zie onderstaande Tabel 4.15. Het ging in 2012 om ruim 700 perso-

nen, verdeeld over alle leeftijdscategorieën en evenveel mannen als vrouwen. Het ambu-

lancetransport betrof vooral de oudere patiënten. Bij het EHBO-vervoer ging het ook 

vaker om jongeren. 

 



40 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

Tabel 4.15:  Vervoer van Texelse patiënten naar het Gemini ziekenhuis, naar leeftijd en 

geslacht  

Vervoerde patiënten  EHBO / Geen vervoer 

Leeftijd  Man Vrouw  Man  Vrouw 
0 tot 10 jaar 13 7  5 11 
10 tot 20 jaar 21 29  19 29 
20 tot 30 jaar 19 29  15 18 
30 tot 40 jaar 17 29  11 9 
40 tot 50 jaar 34 29  14 13 
50 tot 60 jaar 61 50  14 10 
60 tot 70 jaar 73 54  22 13 
70 tot 80 jaar 53 65  8 14 
80 tot 90 jaar  33 47  5 7 
90 plus 5 15  0 1 
onbekend 0 0  29 20 
      

 Totaal 329 354  142 145 
Bron: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2012 

 

 

4.1.4 Gebruik van thuiszorg door Texelaars 

Gegevens met betrekking tot het thuiszorg-gebruik zijn aangeleverd door de stichting 

Thuiszorg Omring. In Tabel 4.16 worden de jaarcijfers voor 2012 gepresenteerd. Hieruit 

blijkt dat thuiszorg vooral wordt geleverd ten behoeve van persoonlijke verzorging, veel 

minder voor verpleging en begeleiding. Het merendeel van de uren was in 2012 (nog) 

AWBZ-gefinancierde zorg. Hierbij dient overigens de opmerking gemaakt te worden dat 

thuiszorg ook geleverd wordt door ‘Liever langer thuis’, waardoor aannemelijk is dat het 

aantal uur per productgroep voor Texel hoger uitvalt. 
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Tabel 4.16:  Thuiszorggebruik van de Texelaars, 2012  

 Reguliere teams-Thuiszorg   Realisatie t/m dec. 2012   
    
Aantal uur per productgroep    
Persoonlijke Verzorging Basis                          12.988   
Persoonlijke Verzorging extra                            9.585   
Persoonlijke Verzorging Speciaal                            2.689   
Totaal Persoonlijke Verzorging                          25.262   
      
Verpleging Basis                             2.762   
Verpleging Extra                            1.992   
Verpleging Speciaal                                   -    
Totaal Verpleging                            4.755   
      
Begeleiding basis                                776   
Begeleiding extra                                533   
Begeleiding Speciaal                                   -    
Totaal Begeleiding                            1.309   
      
AIV (Advies, instructie en voorlichting)                                133   
     
Productie uren AWBZ                          31.459   
Productie uren niet AWBZ                            4.276   
Totaal productie uren                          35.735   
      
Bron: Thuiszorg Omring 2012 

 

 

 

4.2 Het zorggebruik op Texel in vergelijkend perspectief 

 

De bron die voor deze paragraaf is gebruikt zijn gegevens die verzameld zijn door de 

GGD Hollands Noorden op Texel en in de andere gemeenten van de Kop van Noord-

Holland. Daarbij zijn steekproeven getrokken van inwoners per gemeente en deze perso-

nen zijn benaderd om mee te doen aan de zogeheten Gezondheidsenquête. 

 

Op Texel zijn niet alle personen op het zelfde moment benaderd of met dezelfde vragen-

lijst. Er zijn vier verschillende vragenlijsten gebruikt, die af zijn gestemd op verschillende 

leeftijdsgroepen en in specifieke jaren zijn afgenomen:  

 0-12 jaar (afgenomen in 2007),  

 12-19 jaar (afgenomen in 2009), 

 19-65 jaar (afgenomen in 2007) en 

 65-plussers (afgenomen in 2009). 



42 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

Het onderstaande overzicht toont de aantallen die in elk van enquêtes zijn verzameld: 

     

0-12 jaar Inwoners Steekproef Respons Respons-% 

Kop van Noord-Holland 23.296 6.612 4.259 64% 

Waarvan Texel 1.870 696 463 67% 

12-19 jaar Inwoners Steekproef Respons Respons-% 

Kop van Noord-Holland x x Ruim 10.000 x 

Waarvan Texel x x 356 x 

19-65 jaar Inwoners Steekproef Respons Respons-% 

Kop van Noord-Holland ± 103.000 ± 6.000 3.008 50% 

Waarvan Texel 8.300 660 326 49% 

65-plussers Inwoners Steekproef Respons Respons-% 

Kop van Noord-Holland 27.002 4.257 2.476 58% 

Waarvan Texel 2.438 458 284 62% 

Bron: GGD Noord-Holland Noord; Nb: voor de 12-19-jarigen was er geen sprake van een steek-

proeftrekking uit het bevolkingsregister, maar zijn scholieren benaderd, waarbij onbekend is hoe-

veel scholieren potentieel hadden kunnen deelnemen. 

 

Meer informatie over deze onderzoeken, is te vinden in respectievelijk de rapporten: 

 “Jeugdenquête 0-12 jaar Kop van Noord-Holland”, 

 “Jongerenenquête Noord-Holland-Noord”,  

 “Volwassenenenquête 2007 Kop van Noord-Holland en West-Friesland”, en 

 “Gezondheidsenquête ouderen 2009 Noord-Holland Noord”. 

De uitkomsten voor Texel zijn te vinden in:  

 “Hoe gezond is Texel? Het gezondheidsprofiel van Texel”. 

 

Het huidige zorggebruik van Texelaars in vergelijking met regio- en landgenoten 

De GGD-data zijn voor dit onderzoek bewerkt om het zorgvoorzieningen-gebruik van de 

Texelaars in kaart te brengen, en wel steeds in vergelijking met de bevolking in de Kop 

van Noord-Holland en van heel Nederland. Daarbij is gecorrigeerd voor verschillen die 

samenhangen met de leeftijdsopbouw, zodat het zorggebruik van ‘de Texelaar’ systema-

tisch vergeleken kan worden met dat van de ‘Noord-Hollander’ en ‘de Nederlander’. 

Hiervoor spreken we hieronder achtereenvolgens over de ‘lokale data’ (alleen Texel), de 

‘regionale data’ (Noord-Holland Noord) en de ‘landelijke data’ (Nederland). In Bijlage 

III worden de gedetailleerde tabellen weergegeven. 
 

In het algemeen blijkt dan, ten eerste, dat het aandeel Texelaars dat gebruik maakt van de 

verschillende soorten individuele zorgverleners vrijwel gelijk is aan dat wat verwacht 

mag worden. Alleen voor de bezoeken aan een medisch specialist lijkt er een lager zorg-

gebruik te zijn. Waarschijnlijk bezoekt: 
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 73% minimaal 1 keer per jaar een huisarts (KNH1 69%, NL 73%),  

 77% minimaal 1 keer per jaar een tandarts (KNH 77%, NL 77%), 

 23% minimaal 1 keer per jaar een fysiotherapeut (KNH 19%, NL 24%), 

 31% minimaal 1 keer per jaar een medisch specialist (KNH 34%, NL 41%). 

Het lagere aandeel bezoeken aan een medisch specialist komt in geringe mate ook terug 

in het gebruik van ziekenhuisvoorzieningen. Waarschijnlijk heeft: 

 6,7% minimaal 1 klinische opname per jaar (KNH 7,7%, NL 6,9%),  

 6,7% minimaal 1 dagopname per jaar (KNH 7,5%, NL 8,1%) 

 

Het medicijngebruik op Texel lijkt op dat wat verwacht mag worden. Waarschijnlijk ge-

bruikt: 

 42% minimaal 1 voorgeschreven medicijn (KNH 36%, NL 42%),  

 32% minimaal 1 niet-voorgeschreven medicijn (KNH 30%, NL 35%) 

 

Als de lokale data van de Gezondheidsenquête over het aandeel Texelaars met contact 

met een zorgverlener worden gecombineerd met de bevolkingsaantallen, dan kan geschat 

worden hoeveel Texelaars per jaar contact hebben met een zorgverlener. Als vervolgens 

ook nog gekeken wordt naar de landelijke contactfrequentie van mensen met contact, dan 

kan tevens een beeld worden gegeven van het totaal aantal contacten per jaar. Waar-

schijnlijk bezoeken per jaar: 

 ± 10.000 Texelaars in totaal ± 61.000 keer een huisarts, 

 ± 10.500 Texelaars in totaal ± 32.500 keer een tandarts, 

 ± 3.000 Texelaars in totaal ± 55.000 keer een fysiotherapeut, 

 ± 4.250 Texelaars in totaal ± 24.500 keer een medisch specialist. 

 

Ook voor het gebruik van de ziekenhuisvoorzieningen geldt dat berekend kan worden 

hoeveel Texelaars per jaar een opname hebben en om hoeveel opnames het in totaal gaat. 

Waarschijnlijk hebben per jaar: 

 ± 900 Texelaars in totaal ± 1.200 klinische opnamen,  

 ± 900 Texelaars in totaal ± 1.550 dagopnamen. 

 

Voor het medicijngebruik op Texel kan alleen nagegaan worden hoeveel mensen medi-

cijnen gebruiken en niet hoeveel medicijnen zij in totaal gebruiken Bij het aantal mensen 

dat medicijnen gebruikt gaat het verder om het aantal met gebruik in twee weken. Hoe dit 

cumuleert tot het jaarlijks aantal, kan niet nagegaan worden. Waarschijnlijk gebruiken per 

twee weken: 

 ± 5.800 Texelaars minimaal 1 voorgeschreven medicijn,  

 ± 4.300 Texelaars minimaal 1 niet-voorgeschreven medicijn. 

 

                                                      
1
 Kop van Noord Holland 
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Iets meer dan de helft van de Texelaars heeft naar eigen zeggen één of meer chronische 

aandoeningen die door een arts zijn vastgesteld. Dat is min of meer in lijn met dat wat de 

alle inwoners van de Kop van Noord-Holland en alle inwoners van Nederland melden. 

Per soort chronische aandoening zijn de cijfers voor Texel ook ongeveer gelijk aan die 

van de Kop van Noord-Holland en Nederland. 

 

Waarschijnlijk hebben ± 7.500 Texelaars meer dan 1 chronische aandoeningen (Texel (T) 

55%, Kop van Noord-Holland (KNH) 52%, Nederland (NL) 51%),  

Waarvan: 

 ± 3.100 Texelaars met bewegingsapparaat (T 23%, KNH 22%, NL onbekend),  

 ± 2.600 Texelaars met hart- en/of vaatziekten (T 19%, KNH 16%, NL 21%),  

 ± 1.750 Texelaars met migraine (T 13%, KNH 10%, NL 13%),  

 ± 1.050 Texelaars met astma/bronchitis/COPD (T 8%, KNH 8%, NL 8%),  

 ± 775 Texelaars met diabetes (T 6%, KNH 5%, NL 6%),  

 ± 160 Texelaars met kanker (T 1%, KNH 3%, NL 2%),  

 

Wat betreft de door de Texelaars zelf gerapporteerde gezondheid blijkt dat het aandeel 

met een matig of slecht ervaren gezondheid goed vergelijkbaar is met wat de inwoners 

van de Kop van Noord-Holland melden. Het aandeel met een matig of slecht ervaren 

gezondheid op Texel kan niet vergeleken worden met landelijke cijfers. Het aandeel 

Texelaars dat zich psychisch ongezond noemt, is gelijk aan het aandeel Nederlanders die 

zich zelf zo bestempelen, maar lager dan dat wat de inwoners van de Kop van Noord-

Holland melden. 

 ± 1.300 Texelaars zijn matig of slecht gezond (T 10%, KNH 10%, NL onbekend) 

 ± 1.350 Texelaars zijn psychisch ongezondheid (T 10%, KNH 13%, NL 10%) 

 

Het toekomstige zorggebruik van Texelaars in vergelijking met regio- en landgenoten 

In de komende 10 jaren zal de bevolking van Texel volgens de lokale bevolkingsprogno-

se van Primos met bijna 1% gaan dalen. Daarbij zal de verandering per leeftijdsgroep 

uiteen lopen van -21% voor de 12-19-jarigen tot +31% voor de 65-plussers. Er zal dus 

weliswaar sprake zijn van een vrijwel stabiele totale bevolking, maar er zal tegelijkertijd 

sprake zijn van een sterke ontgroening en een sterke vergrijzing. 
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Figuur 4.1: Groei aantal inwoners per leeftijdsklasse, periode 2012-2022 

 

 

 

Met behulp van de gegevens van de lokale bevolkingsprognose voor Texel en gegevens 

van de Gezondheidsenquêtes kan een eerste globale raming gemaakt worden van hoe in 

de komende 10 jaar de zorgvraag per voorziening gaat veranderen, puur op basis van 

demografische veranderingen. Samengevat blijkt: 

 Voor de vraag naar huisartsenzorg lijkt de sterke verandering van de bevolkingsop-

bouw vrijwel geen consequentie te hebben. De ontgroening en vergrijzing tezamen 

zorgen per saldo voor een groei van ongeveer 0,5% in de vraag naar huisartsenzorg. 

Deze kleine stijging komt doordat huisartsenzorg meer gevoelig is voor de vergrij-

zing dan voor de ontgroening. Daarbij maakt het eigenlijk niet uit of uitgegaan wordt 

van lokale, regionale of landelijk gebruikscijfers.  

 Voor de vraag naar tandartsenzorg lijkt de verandering van de bevolkingsopbouw te 

leiden tot een daling van in totaal ongeveer -3%. Tandartsenzorg is eerder gevoelig 

voor ontgroening dan voor vergrijzing. 

 Omdat de vraag naar fysiotherapeutische eerder vergrijzingsgevoelig is dan ontgroe-

ningsgevoelig, is de verwachting dat de vraag naar dat type zorg met 1,5% zal stijgen. 

 De vraag naar medisch specialistische zorg is de meest vergrijzingsgevoelige. Daar-

om wordt daarvoor een stijging met ongeveer 4% verwacht. 

 

Bij deze verwachte ontwikkelingen is overigens geen rekening gehouden met epidemio-

logische of andere niet-demografisch ontwikkelingen. Bij de huisartsen en medisch speci-

alisten zal de groei van de zorgvraag wat groter zijn dan de hier getoonde percentages, 
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onder andere omdat er verwacht mag worden dat binnen elke leeftijdscategorie nog een 

toename zal zijn van het aantal chronisch zieken per 1.000 leden van de bevolking. Bij de 

tandartsen speelt bijvoorbeeld nog dat een groter deel van de ouderen straks nog tot de 

zogeheten dentate bevolking zal behoren, waardoor de zorgvraag voor tandartsen eerder 

gelijk zal blijven of licht zou kunnen stijgen, in plaats van dalen.  

 

 

Figuur 4.2: demografische groei van de zorgvraag per soort individuele zorgverlener 

 

 

 

Voor het aandeel inwoners dat een klinische opname zal ondergaan, kan op basis van 

demografische ontwikkelingen een groei van tussen de 7% en 11% verwacht worden. 

Daarbij wordt de hoogste groei verwacht als wordt uitgegaan van de data van de lokale 

Gezondheidsenquête. Voor dagopnamen liggen de groeiverwachtingen tussen de 3% en 

8%, met opnieuw de hoogste groeiverwachting als wordt uitgegaan van de lokale data. 
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Figuur 4.3: demografische groei van de zorgvraag per soort ziekenhuisopname 

 

 

 

Het aandeel Texelaars dat voorgeschreven medicijnen gebruikt zal vanwege de demogra-

fische veranderingen in de komende 10 jaar waarschijnlijk met 5% of 6% stijgen. Het 

aandeel dat niet-voorgeschreven medicijnen gebruikt zal echter met -1% tot -4% kunnen 

gaan dalen. 

 

 

Figuur 4.4: demografische groei van de zorgvraag per soort medicatie 
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4.3 Samenvatting en conclusie 

 

Huisartsenzorg voor inwoners en toeristen 

Per jaar zijn er naar schatting ongeveer 61.000 contacten van inwoners en 6.200 contacten 

van toeristen met de huisartsen op Texel. Ongeveer 95% van de contacten van de inwo-

ners vindt plaats tijdens de reguliere openingstijden op doordeweekse-dagen en 5% vindt 

plaats tijdens de avond- nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten). Voor de contacten 

van toeristen met huisartsen ligt dit veel hoger; ongeveer één derde deel van de contacten 

van toeristen vindt plaats tijdens de ANW-diensten. Voor de jongste leeftijdsgroep, die 

van de 0-4-jarigen, geldt dat als zij contact hebben met een huisarts, dat dat relatief vaak 

tijdens de ANW-diensten is. Het aandeel van de ANW-contacten daalt vervolgens sterk 

met de leeftijd. Het beroep dat inwoners doen op de huisartsenzorg, is heel gelijk ver-

spreid over het jaar; elke maand heeft een aandeel van ongeveer 8-9% in het totaal aantal 

contacten. Daarentegen is het beroep dat toeristen doen op de huisartsenzorg niet gelijk 

verspreid over het jaar; in juli en augustus samen vindt ongeveer 40% van de huisartscon-

tacten met toeristen plaats, wat geldt voor zowel de diensten gedurende reguliere tijden 

als de ANW-diensten. 

De top 10 van specifieke diagnoses ziet er bij toeristen duidelijk wat anders uit dan bij de 

inwoners. De meest voorkomende diagnose bij de huidige toeristen is een blaasontste-

king. De diagnose die bij de inwoners het meest voorkomt, is Diabetes Mellitus. De op 

één na meest voorkomende diagnose bij de toeristen is scheur- en snijwonden. Hiervoor 

geldt dat dit veel meer voorkomt onder toeristen dan onder inwoners.  

De Texelse huisartsen hebben 10% meer patiëntcontacten in verband met de toeristen. 

Overdag is dat gemiddeld over het gehele jaar 7% en tijdens de ANW-diensten 70%. In 

de piekmaanden juli en augustus is de werkdruk 24-26% hoger dan het geval zou zijn 

zonder toeristen. Overdag is dat in de piekmaanden 17-19% en tijdens de ANW-diensten 

zelfs 158-163%. 

 

Gebruik tweedelijns zorg door Texelaars 

In 2012 hebben 6.745 Texelse inwoners minimaal één keer een bezoek aan een polikli-

niek van het Gemini afgelegd. Het gaat vooral om de oudste leeftijdsgroep van 60 jaar en 

ouder. Het aantal individuele patiënten is het hoogst voor de specialismen ‘Klinische 

chemie’ en ‘Radiodiagnostiek’. Het betreft hier het afnemen van tests voor labonderzoek 

en medische diagnostiek (röntgenfoto’s). 

 

Het ging in 2012 om ruim 700 personen die op Texel met de ambulance zijn vervoerd, 

verdeeld over alle leeftijdscategorieën en evenveel mannen als vrouwen. Het ambulance-

transport betrof vooral de oudere patiënten, bij het EHBO-vervoer ging het vaker om 

jongeren.  

In 2011 zijn zestig Texelaars tussen 22:00 uur en 06:00 naar het ziekenhuis vervoerd met 

de TESO-boot en in 2012 waren dit 91 Texelaars. Hiervan is iets meer dan de helft vrouw 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 49 

en zowel in 2011 als in 2012 is het grootste aandeel ouder dan 60. De aantallen variëren 

flink door het jaar heen, met in de zomer- en wintermaanden wat meer verkeer. Voor de 

twee jongste leeftijdscategorieën geldt dat het grootste aandeel naar de afdeling Gynaeco-

logie vervoerd werd (waaronder bevallingen) en voor de twee oudste leeftijdscategorieën 

geldt dat het grootste aandeel op de afdeling Cardiologie terecht is gekomen (waaronder 

hartinfarcten). 

 

Gebruik thuiszorg Texelaars 

Thuiszorg wordt op Texel vooral geleverd ten behoeve van persoonlijke verzorging, en 

veel minder voor verpleging en begeleiding. 

 

Zorggebruik op Texel in vergelijkend perspectief 

Het huidige zorggebruik op Texel heeft een “normaal” niveau en zijn er zijn geen aanwij-

zingen voor een grote onvervulde vraag. De geografische spreiding is ongeveer wat ver-

wacht mag worden van een landelijk gebied. De zorgvoorzieningen liggen geconcen-

treerd in één of enkele kernen en er zijn relatief weinig zorgvoorzieningen in het buiten-

gebied (geen huisarts/apotheek in elk dorp). De samenhang van de belangrijkste zorgon-

derdelen lijkt goed te verlopen. De huisartsenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, parame-

dische zorg, ambulancezorg en verloskundige zorg weten elkaar te vinden.  

 

Met behulp van de gegevens van de lokale bevolkingsprognose voor Texel en gegevens 

van de Gezondheidsenquêtes is een eerste globale raming gemaakt van hoe in de komen-

de 10 jaar de zorgvraag per voorziening gaat veranderen. Hieruit blijkt dat de ontgroening 

en vergrijzing tezamen zorgen per saldo voor een groei van een kleine stijging (van 0,5%) 

in de vraag naar huisartsenzorg. Deze kleine stijging komt doordat huisartsenzorg meer 

gevoelig is voor de vergrijzing dan voor de ontgroening. Voor de vraag naar tandartsen-

zorg lijkt de verandering van de bevolkingsopbouw te leiden tot een daling van in totaal 

ongeveer -3%. Tandartsenzorg is eerder gevoelig voor ontgroening dan voor vergrijzing. 

De vraag naar fysiotherapeutische zorg is daarentegen eerder vergrijzingsgevoelig dan 

ontgroeningsgevoelig, waardoor de verwachting bestaat dat de vraag naar dat type zorg 

met 1,5% zal stijgen. Voor de vraag naar medisch specialistische zorg wordt een stijging 

van ongeveer 4% verwacht, want deze vraag is het meest vergrijzingsgevoelig. Deze 

verwachtingen zijn op basis van demografische ontwikkelingen en er is geen rekening 

gehouden met epidemiologische of andere niet-demografische ontwikkelingen. Bij de 

huisartsen en medisch specialisten zal de groei van de zorgvraag wat groter zijn, onder 

andere omdat er verwacht mag worden dat binnen elke leeftijdscategorie nog een toena-

me zal zijn van het aantal chronisch zieken per 1.000 leden van de bevolking. En bij de 

tandartsen zal een groter deel van de ouderen straks nog tot de zogeheten dentate bevol-

king behoren, waardoor de zorgvraag voor tandartsen eerder gelijk zal blijven of licht zou 

kunnen stijgen, in plaats van dalen.  
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5 Knelpunten in de huidige zorg op Texel 
 

 

 

In dit hoofdstuk worden knelpunten in het huidige zorgaanbod op Texel besproken die 

zijn afgeleid uit literatuur maar vooral uit de focusgroepen en interviews die gehouden 

zijn onder zo’n 20 inwoners en 25 zorgverleners. Aan hen is gevraagd hoe zij de zorg op 

Texel ervaren. En welke ontwikkelingen zij verwachten die kunnen leiden tot knelpunten 

in het zorgaanbod.  

 

 

5.1 Huidige knelpunten in de zorg op Texel 

 

Zoals bleek uit het vorige hoofdstuk lijkt het huidige zorggebruik op Texel een “normaal” 

niveau te hebben en zijn er geen aanwijzingen voor een grote onvervulde vraag. Inwoners 

zijn over het algemeen tevreden en geven aan dat het meest noodzakelijke op Texel aan-

wezig is, en dat dit zorgaanbod er ook vooral moet blijven.  

 

Inwoner: “Als het blijft zoals het nu is, is het goed”  

Inwoner: “Het meest noodzakelijke is er wel, moet ook blijven. We hebben gelukkig goede huisart-

sen en twee ambulances.” 

 

De geografische spreiding is ongeveer wat verwacht mag worden van een landelijk ge-

bied en de huisartsenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, paramedische zorg, ambulance-

zorg en verloskundige zorg weten elkaar te vinden. Hierbij spreken inwoners en zorgver-

leners vaak over de Texelse flexibele aanpak van problemen. 

 

Medewerker Apotheek: “Dat is dan weer de Texelse instelling, creatief en oplossingsgericht.” 

Huisarts: “[…] het overheidsbeleid is vaak heel randstedelijk gericht is. Als je naar de randen van 

Nederland kijkt, daar zijn dingen gewoon heel anders geregeld. En daar kan je het han-

diger doen om het anders te regelen, maar dan moet je wel de moeite nemen om een 

beetje flexibeler te kijken.” 

Medewerker verpleeghuis: “In de randstad, waar ik vandaan kwam, was het van “hoho, wat zijn 

de regels?” Hier niet hoor. Kan het niet volgens de regels, hoe gaan we het dan doen?” 

Inwoner: “Als we ergens mee zitten, dan gaan we daar oplossingen voor zoeken en dan gaan we 

daar niet allemaal formulieren invullen, want daar ben ik helemaal allergisch voor.” 

 

Eén knelpunt is te vinden bij de acute zorg buiten de “boottijden”. Een aantal zorgverle-

ners heeft aangegeven een behoefte te hebben aan huisartsenbedden op Texel waar pati-

enten ’s nachts tijdelijk geobserveerd kunnen worden. Dat werkt kostenbesparend, want 

de nachtboot hoeft dan niet naar Den Helder te varen, en ook de ambulance wordt ontlast.  
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Huisarts: “Een kliniek bij wijze van spreken, voor toeristen, waar Texelaars op kunnen meeliften. 

Dat is de gedachte. Een aantal bedden op Texel die gebruikt kunnen worden om mensen 

tijdelijk te observeren.” 

Huisarts: “Maar ook bijvoorbeeld een ouder iemand die valt, ’s avonds om tien uur, en ontzetten-

de last van het bovenbeen. Met een pilletje kan die wel slapen. Nu gaat die gezellig met 

de TESO naar Den Helder. Hop: 5000 euro. En dan leg je hem in bed, er wordt goed 

voor hem gezorgd en hij gaat de volgende dag met de boot van 07:00. Moet je eens kij-

ken wat je daarmee bespaard. In die zin zou Univé ook blij zijn.” 

Specialist ouderengeneeskunde (“verpleeghuisarts”): “En ik zie ook wel dat als er een kamer zou 

zijn waar mensen kunnen blijven, dat er een aantal mensen ’s nachts niet naar de over-

kant moeten. Dat zou dan ook kostenbesparend zijn. Het zijn dure overtochtjes, dat de 

boot even heen en weer moet voor de ambulance.” 

Huisarts: “Als wij iemand hebben die wij hier ’s nachts neerleggen, waardoor de nachtboot niet  

hoeft te varen. Dat hoeft niet per se daarom te zijn, maar voornamelijk ook om het ver-

voer te ontlasten, maar ook omdat iemand net niet thuis kan zijn en je legt iemand op 

een bedje waar wel vierentwintig uur per dag een verpleegkundige in de buurt is. En ik 

zit zo maar te denken aan drie bedden voor Texel.” 

Huisarts: “En misschien ook een enkel bed, waar je nu in een dienst bijvoorbeeld in vast loopt, 

omdat iemand in een crisis komt en die je nu dan maar naar het ziekenhuis laat gaan, 

terwijl dat eigenlijk wat overdreven is, maar omdat die persoon nergens anders terecht 

kan, gebeurt dat dan toch.” 

 

Daarnaast wordt de huisartsenzorg bij een piek in aantal toeristen in het hoogseizoen als 

knelpunt gezien. Huisartsen geven bovendien aan dat het aantal toeristen dat gebruik 

maakt van de Texelse huisartsenzorg met de jaren is toegenomen. Dit wordt deels veroor-

zaakt door een stijging in de leeftijd bij de toeristen.  

 

Huisarts: “De voorziening die een jaar of acht negen tien in de Koog heeft bestaan, welke 7 keer 

24 uur open was, was louter bedoeld om de toeristen te verzorgen. Eerlijk gezegd is dat 

voor ons, als huisartsen van groot belang, want door de toeristische zorg worden wij 

negen à tien weken fors belast. Dat geeft veel meer druk en beweging in de diverse 

praktijken en strikt genomen zijn wij daar niet op toegespitst.” 

Huisarts: “We zitten niet te wachten als huisarts op extra taken, want de komende jaren krijgen we 

het alleen maar drukker.” 

Medewerker ambulance: “De mensen die daar nu lopen, hebben hun handen vol aan de bestaande 

patiënten.”  

 

Een ander knelpunt dat vooral door inwoners wordt genoemd is de afstand naar zieken-

huiszorg. Met name bij lichamelijke beperkingen is het (regelmatig) bezoeken van het 

ziekenhuis in Den Helder een hele onderneming. Echter realiseren de meeste inwoners 

zich dat het een consequentie van het wonen op een eiland is en veel inwoners geven aan 

dat het een bewuste keuze is om op een eiland te wonen.  
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Inwoner: “Wij hebben hier over het algemeen goede zorg, maar het ziekenhuis is voor iedereen 

een probleem: het bezoeken van een poli, het opgehaald worden. We zitten altijd met 

die moeilijke verbinding. Ik heb er zelf mee te maken: ik moet regelmatig naar een poli-

kliniek. Het is een hele onderneming.” 

Inwoner: “Het is een bewuste keuze om op een eiland te wonen. En het heeft meer voors als te-

gens.” 

 

Tot slot wordt het ontbreken van een hospice door zowel inwoners als zorgverleners ge-

noemd als knelpunt in de zorg op eiland. Zo geeft een huisarts aan dat hij verwacht dat de 

groep inwoners op Texel zonder mantelzorgers waarschijnlijk zal groeien, waardoor een 

hospice op Texel noodzakelijker wordt. 

 

Fysiotherapeut: “Ik denk dat een hospice één van de grootste hiaten is hier. Het ontbreken ervan.” 

Medewerker Stichting Samen Eén: “Ik vind het jammer dat het er hier niet is, maar weet niet of 

het een hiaat is.” 

Huisarts: “Wij begeleiden de sterfbedden hier zelf en dat gaat eigenlijk op een hele persoonlijke 

manier. Een hospice kan wel nodig zijn voor bepaalde groepen. Mensen die geen fami-

lie hebben, geen mantelzorgers. Die groep wordt misschien wel groter. De groep met 

mantelzorgers, die kunnen dat prima met de huisartsen in de thuissituatie.” 

Inwoner: “Die palliatieve zorg gaat ook gebruikt worden door Texelaars.” 

 

 

5.2 Toekomstige knelpunten in de zorg op Texel 

 

In het Verkennend Zorgplanologisch onderzoek Texel 2012 (Huisman et al, 2012) wordt 

onder meer beschreven dat een toename in ouderen met een intensieve zorgvraag (oude-

ren met veel fysieke beperkingen en met dementie) wordt verwacht, waardoor er een 

tekort aan plaatsen in het verpleeghuis gaat ontstaan. Momenteel zijn er 48 plekken be-

schikbaar in het verpleeghuis op Texel. Vanwege de extramuralisering van de zorg, en 

daarmee een ophoging van de zorgzwaarte voor de verzorgingshuizen, zullen ouderen 

met een minder intensieve zorgvraag in de toekomst nauwelijks in aanmerking komen 

voor een plek in het verzorgingshuis. Hulpbehoevende mensen zullen dus langer thuis 

blijven wonen en daarbij ondersteuning krijgen van het eigen netwerk en indien nodig 

met (professionele) zorg (VWS, 2012a, 2013). De thuiszorg zal zich als gevolg van deze 

ontwikkeling meer moeten richten op verzorging en verpleging (en minder op huishoude-

lijke hulp). De plekken die in het verzorgingshuis leeg komen te staan vanwege de extra-

muralisering van de zorg zouden ingezet kunnen worden om de groep ouderen met een 

intensieve zorgvraag op te vangen. Desondanks wordt gevreesd voor een sluiting van het 

verzorgingshuis Gollards. Een zorgverlener verwacht dat er een enorm tekort komt aan 

opvang voor oudere Texelaars en een inwoner verwacht dat hiermee de eenzaamheid 

toeslaat onder de Texelse bevolking.  
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Huisarts: “[….] ze hebben natuurlijk de zorgzwaarte opgehoogd voor de verzorgingshuizen en dus 

je komt er niet meer zo makkelijk in. Alles is gericht op het ontkoppelen van zorg en 

wonen. Mensen moeten zelfstandig wonen en dan zorg inkopen. Dat geeft een zekere 

leegstand. Nog niet nu en voorlopig volgens mij helemaal nog niet. Ik hoop wel dat zo’n 

voorziening wel blijft als instituut. Dat we niet helemaal in de zorgwoningen gaan zitten 

en dan zijn wij onze ziekenkamers kwijt en dan hebben we wel een probleem.” 

Huisarts: “Die Gollards zal er heus wel blijven, het plan is dat die gemoderniseerd gaat worden, 

dat daar aparte zit-slaapkamers komen. De mensen die toch in de Gollards blijven ko-

men, moeten ook al weer zwaardere zorg nodig hebben, willen ze daar in kunnen komen 

en voor vergoeding in aanmerking komen. Dat betekent onder andere dat je bijvoor-

beeld zwaarder personeel moet hebben. Het zijn nu vooral ziekenverzorgenden, hooguit, 

maar je moet verpleegkundigen daar neer gaan zetten.” 

Medewerker verslavingszorg: “In het algemeen zie ik een vergrijzing en de verdwijning van het 

verzorgingstehuis. Er komt een enorm tekort aan opvang voor oudere mensen straks.”  

Inwoner: “Ik denk ook dat, als er straks geen bejaardenhuis meer is, ook de eenzaamheid toeslaat 

onder de bevolking, want er zijn zat mensen die geen kinderen hebben. Of wel kinderen 

hebben, maar die niet langs komen. En als je dan alleen van de thuiszorg afhankelijk 

bent, dat mensen vereenzamen.” 

Inwoner: “Maar we pleiten er wel voor dat in die zin een capaciteit aan verpleeghuisopvang hier 

blijft op het eiland, en is, die in principe voldoende is.” 

 

Om de verwachte stijgende zorgkosten te drukken, richt het landelijke overheidsbeleid 

zich onder andere op extramuralisering van de zorg en op het stimuleren van burgers om 

zich vrijwillig en onbetaald in te zetten voor anderen (VWS, 2009, 2012a, 2012b, 2013). 

Met deze ontwikkelingen zal de druk op de mantelzorg toenemen. Echter vragen veel 

zorgverleners en inwoners zich af of de huidige populatie mantelzorgers op Texel deze 

zorg wel kan opvangen. Zij geven aan dat de kinderen er niet vanzelfsprekend zijn om de 

zorg op te vangen, bijvoorbeeld doordat de kinderen meer opleiding hebben en vertrek-

ken. Daarnaast heeft Texel relatief veel ‘geïmporteerde’ inwoners, wat vaak gepaard gaat 

met minder mantelzorgers. Ook als het gaat om revalidatie/herstel na ontslag uit het zie-

kenhuis, dan wordt soms onvoldoende stilgestaan bij het feit dat iemand alleenstaand is. 

Uit een recentelijk onderzoek van de VU naar mantelzorgers voor thuiswonende ouderen 

blijkt eveneens dat er een tekort dreigt aan mantelzorgers in Nederland. Niet alleen als 

gevolg van de eerder benoemde ontwikkelingen in de zorg en het toenemende aandeel 

ouderen, maar ook doordat veel van de kwetsbare ouderen over kleine sociale netwerken 

beschikken (Zwart-Olde et al., 2013).  
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Medewerker SIGT: “Er wordt keer op keer gezegd dat de toekomst van de oudere Texelaar, of 

oudere in Nederland, dat wordt meer geënt op zelfredzaamheid. En dat wil ook zeggen 

dat een aantal dingen die vroeger normaal waren, “ik heb wat, dus ik heb recht op” dat 

dat in de toekomst gaat vervallen. Die rechten heb je dan niet meer, want je moet het 

eerst thuis kunnen doen. Je past je woning aan en vraagt of er familie is, of je buurman 

of buurvrouw.” 

Medewerker welzijn: “Wat ik nog wel regelmatig tegenkom, is dat mensen ontslagen worden uit 

het ziekenhuis, maar er onvoldoende wordt stil gestaan bij het feit dat iemand alleen-

staand is, thuis komt. En er eigenlijk nog weinig zicht is op wat echt de hulp in de ko-

mende tijd moet zijn.” 

Specialist ouderengeneeskunde (“verpleeghuisarts”): “Er is relatief veel import hier. En vaak gaat 

dat gepaard met minder mantelzorgers. Veel mensen in het verpleeghuis die op latere 

leeftijd hier zijn komen wonen en dan uiteindelijk aan het verpleeghuis verbonden ra-

ken. Krijgen wel bezoek van de overkant, maar geen mantelzorgers. Ik merk het zelf 

ook; je bent gescheiden van het vaste land. Je kunt gewoon ’s avonds niet meer terug. 

Als ik naar mijn zieke zus ga, dan moet ik zorgen dat ik de voorlaatste boot haal. En 

omgekeerd is dat ook.” 

Huisarts: “Dat mensen langer thuis willen blijven is de tendens, denken we allemaal. Het is ook 

steeds meer zo dat de kinderen er niet vanzelfsprekend zijn om de zorg op te vangen. 

Zeker op Texel; de kinderen hebben wat meer opleiding dan de ouders en vertrekken. 

Texel is een eiland van laagopgeleide mensen; het stikt hier van de ouderen en je hebt 

hier veel gezinnen die hier komen vanwege de vrijheid, maar wil je iets meer opleiding 

hebben, dan ga je van Texel weg.” 

Medewerker verslavingszorg: “En bij veel mensen wonen de kinderen aan de overkant.” 

Medewerker welzijn: “Waar ik zelf, dat is natuurlijk ook meer met welzijn, nog onvoldoende zicht 

op heb, is of er nog wel voldoende zorg is als mantelzorgers. Met deze ontwikkelingen 

wordt de druk op mantelzorgers groot op allerlei manieren.” 

Inwoner: “Stel je voor dat die [Gollards] wel verdwijnt. Hoe gaat het dan met de thuiszorg? Dan 

is het de bedoeling dat de kinderen de ouders op gaan vangen en ik heb geen kinderen. 

Dus wie komt er bij mij straks?” 

Inwoner: “Dat heeft natuurlijk te maken met dat heel veel kinderen naar de overkant gaan om te 

studeren. Die zijn er sowieso doordeweeks al niet.” 

Inwoner: “Ik heb zelf drie zonen die zeggen; we komen niet naar Texel terug omdat er geen werk 

voor ons is.” 

Inwoner: “Want zelfs in het verpleeghuis bij ons wordt al geroepen; wij willen meer mantelzorgers 

in gaan zetten om ons te helpen. Op zich genomen een nobel streven. Alleen het zijn 

processen die gewoon jaren duren voordat zoiets een beetje ingebreeën is, voordat de 

mensen een besef hebben van hoe kan ik helpen, wat kan ik helpen, heb ik überhaupt 

wel tijd om te helpen.” 

Inwoner: “Dat is iets wat natuurlijk landelijk speelt, maar zeker ook hier op Texel, want je bent 

hier maar met een beperkt groepje. Het achterland is zee. We hebben te maken met een 

kluitje mensen dat hier woont en niet meer dan dat.” 

Inwoner: “We zoeken nu steeds de zorg/mantelzorg bij de groep die zelf ook al ouder is. En dat 

vind ik zo fout, want die worden zelf al een beetje moe.” 
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De revalidatie wil men graag behouden op Texel. Echter worden de eisen die gesteld 

worden aan revalidatie steeds strenger/strikter en is de tendens om de revalidatie naar 

gespecialiseerde centra te verplaatsen, wat voor de Texelaars het gevolg heeft dat zij niet 

meer op Texel kunnen revalideren.  

 

Specialist ouderengeneeskunde (“verpleeghuisarts”): “De revalidatie wil je heel graag behouden 

op Texel.” 

Medewerker verzorgingshuis: “Je moet aan bepaalde eisen voldoen; je moet zoveel uren hebben, 

je moet zoveel opgeleide specialisten hebben. Maar soms heb je in twee weken twee re-

validatieklanten en dan heb ik zes weken in ene zes revalidatieklanten, maar wij komen 

nooit boven de zes.” 

Fysiotherapeut: “En voor wat betreft de revalidatie, dat is wel iets wat ons enige zorgen geeft voor 

de toekomst. Is toch ook wel een klein beetje de tendens om die revalidatie ook uit die 

periferie te halen en naar gespecialiseerde centra te verplaatsen en dat zou natuurlijk 

grote gevolgen hebben voor de Texelse inwoners die graag weer terug willen naar 

Texel om daar te revalideren. Daar kunnen we wel een probleem in verwachten.” 

 

Tevens worden problemen verwacht in de arbeidscapaciteit tussen nu en tien jaar. De 

professionele zorg draait op dit moment nog veel op oudere werknemers en er komt vol-

gens een zorgverlener een tekort in de thuiszorg aan jong volk met levenservaring en 

zorgervaring. Uit het rapport ‘Arbeidsmarktprognoses van personeel in zorg en welzijn 

2013 tot 2017’ komt de verwachting naar voren dat het aantal verzorgenden, helpenden 

en zorghulpen afneemt tussen 2013 en 2017 (AZW, 2013). Het UWV concludeert echter 

in de ‘Sectorbeschrijving zorg’ dat er tot 2016 geen personeelstekorten in de zorg zijn te 

verwachten. Daarna zouden er wel tekorten aan zorgpersoneel ontstaan, vooral merkbaar 

in de verpleeghuizen en de thuiszorg, door vergrijzing van het personeel (UWV, 2013).   

Een huisarts verwacht daarnaast dat veel jonge huisartsen parttime willen werken en niet 

te veel diensten willen draaien. Dit wordt (mede) ondersteund door cijfers van het NIVEL 

uit de registratie van huisartsen, waaruit blijkt dat steeds meer huisartsen in Nederland 

parttime willen werken. Steeds meer huisartsen zijn vrouw en vrouwen werken vaker 

parttime dan mannen, maar ook mannen willen steeds vaker parttime werken (Hassel & 

Kenens, 2013). Met name in de zomer zal dit voor de huisartsenzorg knelpunten opleve-

ren door de stijgende belasting van de huisartsen door de extra toeristische zorg. De be-

lasting van de zorgprofessionals is dus niet alleen een huidig knelpunt in de gezondheids-

zorg, maar ook in toenemende mate een probleem voor de toekomst. 
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Medewerker thuiszorg: “Waar ik mij zorgen over maak is gewoon de menskracht, de arbeidscapa-

citeit tussen nu en tien jaar. Dat zie ik dus nu; ik heb een aantal jonge meiden in het 

team die een contract van 24, bij hoge uitzondering 28 uur kan bieden. Daar krijg je 

geen hypotheek voor tegenwoordig.” 

Medewerker thuiszorg: “Maar als je tien jaar vooruit denkt, moet je wel ernstig rekening houden 

met personeelsproblemen. De professionele zorg draait op dit moment nog heel veel op 

oudere werknemers en er komt tekort jong volk bij met levenservaring en zorgervaring. 

Er komt wel wat nieuwe aanwas van de verzorgende IG (niv.3)opleiding, maar ik denk 

dat daar over tien jaar een andere invulling aan dingen gegeven wordt. Stel je zou we-

ten te realiseren wat je met zijn allen wil, dan is dat wel een groot bijkomstig probleem 

dat je onder de loep moet nemen.” 

Huisarts: “[….] heb je er überhaupt wel eens over nagedacht wat dat betekent voor de bezetting? 

Tenzij men denkt: “dat doen de dokters wel weer”. Dokters doen dat niet, want de dok-

ters hebben al genoeg taken.”  

Specialist ouderengeneeskunde (“verpleeghuisarts”): “[….] tijdens de drukke maanden, drie druk-

ke maanden, zitten er 60.000 a 70.000 mensen op het eiland en die moeten door een 

zelfde groep bediend worden als de rest van het jaar. En die toeristen zuigen al onze 

mankrachten weg en dan kunnen wij straks geen mensen krijgen om de reguliere zorg te 

leveren.” 

Huisarts: “En als je een voorziening creëert, dan moet het wel heel erg goed geregeld zijn. Want 

als je de medische zorg waarborgt, dan krijg je geheid een toestroom. En als je het niet 

goed regelt, dan betekent het dat de bestaande structuren zo overbelast worden dat het 

alsnog mis gaat.” 

Huisarts: “Op de lange duur denk ik dat het van belang is voor de huisartsenzorg op Texel, want 

heel veel jonge huisartsen willen parttime werken en niet te veel diensten draaien. We 

hebben hier toch al meer diensturen dan elders in het land. Die worden dan nog extra 

zwaar in de zomer, omdat je dan in plaats van vier of vijf mensen in een dienst, zie je 

soms wel vijftien of twintig in een dienst.” 

Medewerker ambulance: “Nu is er jaarlijks een stijgende belasting voor de huisartsen, maar op 

een gegeven moment moet je er iets mee.” 

Huisarts: “We zitten niet te wachten als huisarts op extra taken, want de komende jaren krijgen we 

het alleen maar drukker.” 

 

Tot slot zien inwoners en zorgverleners een toekomstig knelpunt in de ziekenhuiszorg in 

Den Helder. Een huisarts onderstreept het belang van het blijven bestaan van röntgen, 

verloskundige zorg en eerste hulp in het Gemini. Zowel inwoners als zorgverleners geven 

aan bang te zijn voor een dreigende sluiting of een afslanking van het Gemini ziekenhuis. 

Dit met name als gevolg van de landelijke ontwikkeling naar deconcentratie van relatief 

eenvoudige, veelvoorkomende medisch-specialistische zorg en concentratie van de com-

plexere en acute zorg. Hierdoor zijn een aantal specialistische behandelingen nog maar in 

een beperkt aantal ziekenhuizen mogelijk. Op deze manier wordt medische kennis gecon-

centreerd en kan er efficiënter en goedkoper worden gewerkt (VWS, 2011).  
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Huisarts: “Ik denk dat daar de acute functies niet zullen verdwijnen. Dus ook de verloskunde zal 

niet verdwijnen. Maar het wordt wel afgeslankt denk ik. Op termijn. Maar niemand 

weet op welke termijn.” 

Huisarts: “Het Gemini komt nu meer onze kant uit. En dat wordt het gewoon de komende jaren. Ze 

kunnen ook niet anders. Zij worden bedreigd om opgeslokt te worden door Alkmaar. 

Dus wij hebben ons heel sterk gemaakt als huisartsen dat wij hier per se een acute 

voorziening hebben, eigenlijk een intensive care, dat je acute zorg kan leveren.” 

Huisarts: “Het ziet er wat beter uit, het heeft er even heel slecht uitgezien voor het Gemini. Het is 

nog steeds even afwachten, maar er is weer spirit en de mensen willen.” 

Medewerker verpleeghuis: “Als het Gemini weer verder uitgekleed wordt, dan wordt die reistijd 

weer langer, dus het hangt er wel mee samen wat daar de ontwikkelingen zullen zijn.” 

Huisarts: “Situatie met het Gemini is als volgt; die is wankel. Dat is een ziekenhuis dat natuurlijk 

al heel lang bestaat. Het Gemini heeft haast moeite om voldoende mensen te krijgen en 

zetten dan ook vrij weinig specialisten neer, die het dan ook heel druk krijgen.” 

Huisarts: “Dat Gemini wankelt meer dan ooit. Dat vinden we heel erg zorgelijk. De angst is na-

tuurlijk dat het helemaal verdwijnt en dan hebben we een ziekenhuis in Alkmaar, of er-

ger, het plan is in Heerhugowaard.” 

Huisarts: “En ik ben dan ook een groot voorvechtster ervan dat heel veel blijft bestaan in Den 

Helder. Want Alkmaar is echt te ver weg. Niet voor de hele gespecialiseerde dingen 

waar je ook lange tijd voor hebt om daar naar toe te komen. Maar wel voor de wat 

meer basis-specialistische zorg, echt de laagcomplexe zorg. Röntgen, maar ook verlos-

kunde en de eerste hulp.” 

 

Een huisarts verwacht dat hierdoor de verloskundige zorg op het eiland onder druk komt 

te staan. Zonder een ziekenhuis in de buurt met een verloskundige afdeling, zullen vrou-

wen niet meer op Texel kunnen bevallen en moeten ze per definitie naar de overkant. Ook 

zal een verwachte afname in het aantal geboortes op Texel ervoor zorgen dat de verlos-

kundige op het eiland meer en meer onder druk komt te staan. 

 

Huisarts: “[….] van 100 bevallingen per jaar kan je geen boterham verdienen.” 

Huisarts: “En voor verloskunde: stel dat nu de verloskunde niet was gehandhaafd in Den Helder, 

dan hadden er nu geen vrouwen meer kunnen bevallen op Texel, per definitie naar de 

overkant.” 

Huisarts: “Dan kunnen we beter de verloskundige zo ver krijgen dat die nog extra opleidingen 

gaat doen en dat die haar echoapparaat effectief inzet. Want die hebben een klein be-

staan met hun 100 bevallingen en als die extra verdiensten kan genereren voor haar 

praktijk door echo’s te maken. Daar zie ik wel wat in: de verloskunde financieel sterker 

en we hebben er profijt van. En het is iemand die ingebed is in die gezondheidszorg.” 
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Huisarts: “Gynaecologen zitten sinds heel kort in de kamer van [de verloskundige op Texel]. Eens 

in de twee weken en die maakt dan ook gebruik van haar echoapparaat, zij heeft een 

heel duur echoapparaat. En zij huren haar kamer dan en zij kan er ook beetje aan ver-

dienen. Mensen moeten de poli bellen van het Gemini en die bepaalt of ze naar de 

Texelse poli mogen. Er zitten dus wel wat opgeworpen drempels. Ik heb ook wel eens 

gehad dat mensen zeiden: “het is afgezegd, ik moet toch naar Den Helder”. Valt heel 

veel te verbeteren.” 

 

 

5.3  Samenvatting en conclusie 

 

De reisafstand tot medisch-specialistische zorg wordt als belangrijk knelpunt gezien, me-

de in het licht van de mogelijk afbouw van bepaalde specialismen in het Gemini zieken-

huis als gevolg van concentratie van de complexere en acute zorg. De afstand tot bepaal-

de specialismen zal hiermee toenemen voor de inwoners van Texel. Met name bij licha-

melijke beperkingen wordt de reis naar het ziekenhuis (nu al) door inwoners gezien als 

een onderneming. Ook wordt de acute zorg buiten de boottijden benoemd als knelpunt in 

de zorg op Texel. Er bestaat daarom een behoefte aan huisartsenbedden op Texel om 

patiënten ’s nachts tijdelijk te observeren. Echter is er op het eiland te weinig volume om 

specialistische zorgvoorzieningen te realiseren. Mede hierdoor verwacht men dat de reva-

lidatiemogelijkheden op Texel zullen verdwijnen. Ook wordt verwacht dat de verloskun-

dige zorg op het eiland onder druk komt te staan: zonder een ziekenhuis met verloskundi-

ge afdeling nabij en een verwachte afname in het aantal geboortes op Texel (afname in 

volume) wordt het bestaan van de verloskundige zorg op het eiland meer en meer onze-

ker.  

 

Een ander belangrijk knelpunt wordt verwacht in de verpleging en verzorging voor 

kwetsbare ouderen, mede in het licht van de onzekerheden rondom het bestaan van het 

sluiting van het verzorgingshuis Gollards. Met een ontwikkeling naar extramuralisering 

van de zorg en naar meer zelfredzaamheid, zullen hulpbehoevende ouderen langer thuis 

blijven wonen. De druk op de thuiszorg, en ook op de mantelzorg, neemt hiermee toe. 

Tegelijkertijd wordt er gevreesd voor een tekort aan mantelzorgers om de zorg voor oude-

ren op te vangen. Zo wordt verwacht dat de groep ouderen op Texel zonder mantelzorgers 

zal groeien, omdat kinderen er niet vanzelfsprekend zijn. Een hospice op Texel wordt 

hiermee ook urgenter, omdat mantelzorgers de palliatieve zorg niet kunnen opvangen.  

 

Tot slot worden knelpunten verwacht in de arbeidscapaciteit van zorgpersoneel tussen nu 

en tien jaar. Zo zal de thuiszorg zich moeten richten op verzorging en verpleging, maar 

lijkt er een tekort in de Texelse thuiszorg aan jong volk te ontstaan doordat de zorg mo-

menteel draait op vooral oudere werknemers. Ook wordt de huidige belasting van de 

huisarts door de toeristische zorg in het hoogseizoen genoemd als knelpunt. Het aantal 
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toeristen dat een beroep zal doen op de huisartsenzorg op Texel zal naar verwachting 

toenemen met een stijging in de leeftijd bij de toeristen. Daarnaast zullen steeds meer 

huisartsen in de toekomst waarschijnlijk parttime werken. De belasting van zorgprofessi-

onals is dus niet alleen een huidig knelpunt in de zorg op Texel, maar in toenemende mate 

een probleem voor de toekomst. 
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6 De ideeën voor zorgtoerisme op Texel in kaart 
 

 

 

In dit hoofdstuk zetten we de ideeën op een rij om zorgtoerisme op Texel te stimuleren 

zoals die uit eerder onderzoek naar voren zijn gekomen en bij verschillende belangheb-

bende leven. Een belangrijk onderscheid is daarbij de zorg voor toeristen zoals die nu al 

op Texel geboden wordt, en zorg waarvoor nieuwe toeristen naar het eiland Texel zouden 

komen. Dat laatste is de meest ‘zuivere’ vorm van zorgtoerisme: het combineren van 

verblijf of vakantie met het zeker consumeren van een bepaalde zorg- en welzijnsdienst. 

Daarnaast is een afgeleide vorm van zorgtoerisme dat toeristen langer of vaker Texel 

bezoeken in de wetenschap dat er bepaalde zorg- en welzijnsdiensten zijn waar zij even-

tueel gebruik van zullen maken. Voor beide vormen geldt dat we de randvoorwaarden 

aanhouden dat de toeristische zorg- en welzijnsdiensten ook voor de Texelaars bereikbaar 

en aantrekkelijk zijn. 

 

 

6.1 Huidig zorgtoerisme op Texel 

 

Binnen deze paragraaf wordt ingegaan op de (gezondheids)zorg die door de huidige toe-

ristenpopulatie wordt geconsumeerd op Texel. We zullen een opsomming geven van de 

zorgdiensten die momenteel aan toeristen worden aangeboden op Texel.  

 

Dialysecentrum 

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) geeft dialysepatiënten de kans om op Texel bij te 

komen. In het dialysecentrum op Texel kunnen zowel eilandinwoners als vakantiegangers 

het hele jaar terecht voor dialyse. Het is een klein centrum: per dag kunnen zes patiënten 

worden behandeld. 

 

De Skuul 

Stichting de Skuul is een zelfstandig GGZ instelling en biedt behandeling aan (voorname-

lijk) alcohol- en medicijnverslaafden. De Skuul is een woonboerderij, voor mannen en 

vrouwen, die hun problemen met en rond het gebruik van alcohol, medicijnen en gokken 

(nog) niet kunnen hanteren. Er is plek voor maximaal zestien personen. De behandeling is 

op volwassenen gericht. 

 

Medewerker Stichting de Skuul: “We hebben een wachtlijst. Wij willen hem niet zo lang, omdat uit 

de praktijk bleek dat als mensen langer dan drie maanden op de wachtlijst staan bij een 

verslavingsinstelling, dan gaat dat niet goed. Dan moeten ze maar wat anders zoeken. 

Maar we zitten vol.” 
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Maartenshuis 

Het Maartenshuis is een AWBZ-erkende instelling op antroposofische grondslag met de 

functies verblijf en ondersteunende en activerende begeleiding (dagbesteding). Op hun 

verschillende locaties vinden 31 volwassen inwoners met een specifieke zorgvraag hun 

thuis. Voor de dagbesteding komen er dagelijks nog zo'n 30 eilandgenoten bij. 

 

Novalishoeve 

De Novalishoeve is een zorgboerderij waar zorg wordt geboden aan jongeren met een 

psychiatrische zorgvraag en/of een verstandelijke beperking. 

 

Tesselhuus 

Het Tesselhuus is een aangepast vakantiehuis op Texel voor kinderen en volwassenen 

met ernstige lichamelijke handicaps. Stichting Tesselhuus Texel organiseert jaarlijks 10 

gratis vakantieweken voor de gehandicapte medemens. 

 

Inwoner: “Een prachtig voorbeeld is toch ook het Tesselhuus. Daar ben ik ieder jaar ook een week 

vrijwilliger in de Koog. En die jongens en meisjes in die hele grote scootmobielen, het 

terras wordt zo leeggehaald als ze er aankomen.” 

 

Plassendaal 

Op zorgboerderij Plassendaal werken drie verstandelijk gehandicapte jongens die hun 

eigen taken hebben. De kinderen werken in kleine groepjes onder begeleiding. 

 

Thuiszorgwinkel 

Bij de Thuiszorgwinkel Noord-Holland Noord (Omring) kunnen toeristen terecht voor het 

lenen, huren of kopen van een hulpmiddelen en verpleegartikelen (bijv. een rolstoel, dou-

chestoel, hoog-laagbed, een tillift of een elektrische driewielscooter/ scootmobiel).  

 

Eén toerist geeft tijdens een telefonisch interview aan gebruik te hebben gemaakt van een papegaai 

en een sta-op-stoel. 

 

‘Thuis’-zorg tijdens de vakantie 

De thuiszorgorganisaties Thuiszorg Omring en Liever Langer Thuis bieden verpleegkun-

dige en persoonlijke hulpverlening aan toeristen die nodig is tijdens hun verblijf in een 

vakantiewoning op Texel. Deze (vakantie)zorg varieert van het helpen met douchen en 

aankleden tot meer complexe en specialistische zorg. De doelgroepen betreffen in grote 

lijnen chronisch zieken en (enkel- of meervoudig) gehandicapten. 
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Medewerker thuiszorg (Omring): “Ongeveer 100 toeristen op jaarbasis verlenen wij thuiszorg, en 

dat kan zijn op de Krim, of in de voortent van een caravan, wondzorg of stomazorg. 

Mensen die op vakantie komen en die de zorg bij ons afnemen. Het gaat dan over men-

sen die thuis wonen en een weekendje of weekje op vakantie willen, maar wel geholpen 

willen worden met douchen en aankleden. Nederlandse en Duitse toeristen.” 

 

Verschillende toeristen geven aan gebruik te hebben gemaakt van thuiszorg op Texel. Hiervan 

geven drie toeristen aan zonder deze hulp niet op vakantie te kunnen. Daarnaast heeft één toerist 

thuis geen thuiszorg, maar doordat zij tijdens haar verblijf op Texel een wond had gekregen, werd 

wondverzorging noodzakelijk. De gebruikte ‘thuis’-hulp onder de toeristen die telefonisch zijn 

geïnterviewd varieert van wassen en aankleden in de ochtend tot wondverzorging. 

 

Dagbesteding/ verblijf in verzorgings- of verpleeghuis 

Mensen die tijdens hun vakantie veel zorg nodig hebben, kunnen verblijven en verzorgd 

worden in één van de verzorgingshuizen of het verpleeghuis van de Stichting Zorgcen-

trum Texel. 

 

Specialist ouderengeneeskunde (“verpleeghuisarts”): “Als je denkt aan tijdelijke verblijven; er 

verblijven op dit moment al in het verpleeghuis mensen tijdelijk die een week komen lo-

geren. Mensen hebben hier familie wonen en komen een week logeren op het eiland. Zo 

is er iemand die komt ieder jaar een week. Die heeft Texel ontdekt en hij reserveert elk 

jaar een week vakantieopname in het verpleeghuis.” 

Medewerker verpleeghuis: “We hebben in het verpleeghuis ook wel mensen, die komen dan vanuit 

een verpleeghuis familie op Texel bezoeken en zijn een weekje bijvoorbeeld op Texel. 

Dan gaat de zorg van dat ene verpleeghuis naar ons en nemen ze van ons die weken af 

en kunnen ze gewoon bij hun kinderen vertoeven overdag. Dan hebben ze ’s morgens en 

’s avonds hulp van ons en overdag zijn ze bij hun kinderen.” 

Medewerker verzorgingshuis: “In de Gollards is een poosje een hotelkamer geweest, ik denk één 

jaar, daar werd gebruik van gemaakt door mensen die dus toch wel een vorm van zorg 

nodig hadden en familie op Texel hadden wonen.” 

 

Strandrolstoelen  

Op het strand van Texel zijn strandrolstoelen te leen voor mensen met een beperking die 

het strand moeilijk kunnen betreden. 

 

Accommodaties 

Op Texel worden verschillende accommodaties aangeboden voor mensen met een licha-

melijke beperking. 

 

www.toegankelijktexel.nl 

De website www.toegankelijktexel.nl informeert mensen met een lichamelijke beperkin-

gen over diverse voorzieningen die het deze mensen mogelijk maakt om zelfstandig op 

vakantie te gaan. Er wordt informatie gegeven over het aanwezige aanbod aan (aangepas-
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te) accommodaties op Texel, vervoer op het eiland, welke gezondheidszorg op het eiland 

beschikbaar is en wat er te doen is. De website is een initiatief van de VVV Texel.  

 

Ondersteunend personeel in huisartsenpraktijken gedurende het hoogseizoen  

De huisartspraktijken organiseren extra assistentie in de zomermaanden om de extra zorg 

voor toeristen op te vangen. 

 

Huisarts: “een aantal praktijken heeft een zomerassistent” 

 

Tafeltje dekje 

Voor een aantal toeristen geldt dat zij op hun thuisadres gebruik maken van Tafeltje dek-

je. Texels Welzijn biedt Tafeltje dekje aan toeristen voor de periode dat zij op Texel ver-

blijven.  

 

Medewerker Texels Welzijn: “Wij zien regelmatig mensen die bij ons tafeltje dekje hebben voor 

de periode dat ze op het eiland zijn.” 

 

Huidig zorgtoerisme op Texel 

Met betrekking tot het huidige toeristisch zorgaanbod op Texel blijkt dat er op Texel al 

behoorlijk wat zorgdiensten aan toeristen worden aangeboden. Voor een aantal zorgdien-

sten geldt dat het zorg is waarvoor mensen speciaal naar Texel komen. Het gaat dan bij-

voorbeeld om mensen die thuis zorg nodig hebben en waarvan deze zorg op vakantie 

doorgezet dient te worden. Deze diensten maken het voor hen mogelijk om op vakantie te 

gaan. Het dialysecentrum, thuiszorg tijdens de vakantie, de thuiszorgwinkel en de zorg-

boerderijen vallen hieronder en richten zich op mensen met een zorgvraag. Dit is deels 

ook het geval voor de aangepaste vakantieaccommodaties. De Skuul is overigens een 

andersoortige zorgboerderij die zich richt op het behandelen van alcohol-, medicijn- en 

gokverslaafden in een omgeving los van hun eigen leefomgeving (c.q. leefmilieu) en niet 

op het mogelijk maken van een vakantie. Daarnaast biedt Texel zorgdiensten aan waarvan 

gebruikt kan worden gemaakt tijdens verblijf op het eiland. Deze worden ofwel aangebo-

den als extra service/dienst (bijv. de website www.toegankelijktexel.nl, strandrolstoelen 

en Tafeltje dekje) of worden aangeboden als basiszorg voor indien nodig (bijv. de zo-

merassistent en deels de uitleen en huur van hulpmiddelen en verpleegartikelen). 

 

 

6.2 De zorgvraag van de huidige toeristenpopulatie  

 

Uit de vorige paragraaf kwam naar voren dat er op Texel een aantal zorgdiensten be-

schikbaar zijn voor toeristen, maar dat de huidige toeristenpopulatie vooral bestaat uit 

toeristen die bij noodzaak gebruik maken van de basiszorg die aanwezig is op het eiland, 

en die vooral bedoeld is voor de inwoners van Texel (zorg voor toeristen in plaats van 
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zorgtoerisme). In deze paragraaf gaat het om het achterhalen van een latente zorgvraag 

onder de huidige toeristenpopulatie op Texel, waaraan nu (nog) niet voldaan aan kan 

worden.  

 

Focusgroepen en interviews 

De focusgroeps-gesprekken en een aantal aparte interviews die zijn gehouden met diverse 

zorgverleners en inwoners op Texel (zie Hoofdstuk 2 Methode) en ook toeristen hadden 

tevens als doel om inzicht te krijgen in potentiële zorgvragen die aanwezig zijn onder de 

huidige toeristenpopulatie op Texel. Aan de zorgverleners en inwoners werd gevraagd om 

de latente zorgvragen die aanwezig zijn onder de huidige toeristenpopulatie in te schatten.  

 

Uit de focusgroepsgesprekken en interviews komt ten eerste een medische post voor toe-

risten in de zomermaanden naar voren als een potentiële zorgvraag onder/van de huidige 

toeristenpopulatie. Een medische post ontlast de huisartsen op Texel van de extra dien-

sten in de zomerperiode. Daarnaast kan een medische post bijdragen aan een positief 

imago van Texel als eiland waar de medische zorg goed geregeld is. In het verleden had 

Texel een medische post in De Koog, maar door een aanscherping van de kwaliteitseisen 

moest de medische post op Texel sluiten. Eerder is deze behoefte aan een medische post 

op Texel al geconstateerd en is onderzocht wat er nodig is voor het opzetten van een me-

dische post voor een periode van twee maanden tijdens het hoogseizoen (Projectplan 

Medische Post Texel, 2012; Huisman, 2012). 

 

Huisarts: “De voorziening die een jaar of acht negen tien in de Koog heeft bestaan, welke 7 keer 

24 uur open was, was louter bedoeld om de toeristen te verzorgen. Eerlijk gezegd is dat 

voor ons, als huisartsen van groot belang, want door de toeristische zorg worden wij 

negen à tien weken fors belast. Dat geeft veel meer druk en beweging in de diverse 

praktijken en strikt genomen zijn wij daar niet op toegespitst.” 

Huisarts: “Op de lange duur denk ik dat het van belang is voor de huisartsenzorg op Texel, want 

heel veel jonge huisartsen willen parttime werken en niet te veel diensten draaien. We 

hebben hier toch al meer diensturen dan elders in het land. Die worden dan nog extra 

zwaar in de zomer, omdat je dan in plaats van vier of vijf mensen in een dienst, zie je 

soms wel vijftien of twintig in een dienst.” 

Inwoner: “In het hoogseizoen zijn er 30.000 tot 40.000 toeristen. Daar moet je een stukje zorg 

voor kunnen bieden.” 

Inwoner: “We hadden een post speciaal voor toeristen en die is wegbezuinigd. En dat gaat natuur-

lijk ten koste van de zorg van de Texelaars als al die toeristen ook naar diezelfde huis-

arts moeten.” 

 

Ten tweede wordt een röntgenapparaat genoemd als een zorgvraag die bestaat onder hui-

dige toeristen op Texel. Net als de medische post zou dit zorgaanbod zowel ten goede 

komen aan zorg voor de Texelaars als aan de zorg voor de toeristen. Hiermee wordt de 

huidige basisgezondheidszorg versterkt (door de kwaliteit van zorg op het eiland te waar-
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borgen en het bestaande zorgstructuren te verlichten), maar het zal hoogstwaarschijnlijk 

geen extra toeristen naar Texel trekken.  

 

Huisarts: “Ik denk dat een toerist hartstikke gebaat is bij een röntgenapparaat hier en een gipska-

mer. Nu sturen we ze allemaal naar de overkant. Dat is nu echt service voor de toerist. 

Dat komt de toerist ten goede en we hebben een prachtige voorziening.” 

 

Ten derde wordt het ontbreken van voldoende aangepaste vakantieaccommodaties in Den 

Burg die geschikt zijn voor mensen met veel lichamelijke beperkingen. Een toerist geeft 

aan dat een zorginstelling in Den Burg waar men op vakantie kan gaan interessant zou 

zijn. 

 

Toerist: “Volgens mij zijn er in Den Burg maar twee plekken die zo aangepast zijn dat ze geschikt 

zijn voor mensen die nog minder valide zijn dan mijn man.” 

 

Vragenlijst 

Via een enquête is de huidige toeristenpopulatie op Texel in de maanden juli en augustus 

ondervraagd omtrent hun wensen ten aanzien van bestaande zorg- en welzijnsdiensten en 

nieuwe zorg- en welzijnsdiensten. De vragenlijst (aangeboden in de Nederlandse en Duit-

se taal) is door 192 toeristen ingevuld, waarvan 70% door Nederlandse toeristen, 28% 

door Duitsers en 2% door Belgische toeristen.  

 

Uit deze enquête blijkt ten eerste dat Texelse toeristen over het algemeen tevreden zijn 

over de zorg op Texel. Ongeveer de helft van de toeristen (47%) is van mening dat er 

genoeg zorg aanwezig is op Texel. Daarbij geven jongere toeristen (<50) iets vaker dan 

oudere toeristen (≥50) aan dat er voldoende zorg is (50% bij de jongeren en 41% bij de 

ouderen). Slecht 6% van de toeristen vindt het aanwezige zorgaanbod onvoldoende. On-

derstaande tekstbox geeft weer wat volgens deze 6% onvoldoende is of ontbreekt op 

Texel wat betreft zorg.  

 

Toerist: “Huisarts in De Koog in de zomer.” 

Toerist: “Geen huisarts in De Koog.” 

Toerist: “Eine Medizinische Versorgung zur Ferienzeit in De Koog - wie es diese vor vielen Jah-

ren schon gab besonders bei schnelle Hilfe.” 

Toerist:  “Ich glaube das er keine 24h Notfall-Anschluss gibt.” 

Toerist: “Vielleicht zu wenig Rettungswagen/Notärzte?” 

Toerist: “Röntgen + chirurgische Ambulanz (bei Knochenbrüchen etc.) für Gips” 

Toerist: “Kinderarzt” 

Toerist: “Fachärzte + Tierärzte.” 

Toerist: “Een zorghotel” 
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Een relatief groot deel van de toeristen (48%) is onbekend met het zorgaanbod op Texel 

en weet daardoor niet of er voldoende zorg aanwezig is. Oudere toeristen geven iets vaker 

aan niet te weten of er voldoende zorg is (51% bij de ouderen en 45% bij de jongeren). 

Het lijkt erop dat een groot deel van de huidige toeristenpopulatie van tevoren weinig of 

geen informatie inwint over het zorgaanbod op Texel. Wellicht zoekt men dit alleen van 

tevoren uit wanneer men een beperking of aandoening heeft. Ook is de Nederlandse ge-

zondheidszorg over het algemeen van goede kwaliteit en is er zodoende wellicht weinig 

aanleiding om zich van tevoren te verdiepen in het zorgaanbod op Texel. Daarnaast heb-

ben slechts drie toeristen (2%) aangegeven eerder al een keer vakantie en zorg te hebben 

gecombineerd. 

 

Ten tweede blijkt uit de enquête dat de Texelse toeristen vooral belang hechten aan “al-

gemene” zorg en minder aan gespecialiseerde zorgdiensten (zie bijlage IV; figuur 1). 

Tandheelkundige zorg wordt bijvoorbeeld door 16% van de toeristen gezien als “nu van 

belang” voor henzelf of hun familie of vrienden, 48% acht het “eventueel van belang” 

voor henzelf of hun familie of vrienden en 35% acht het “niet voor ons van belang”. Voor 

cosmetische zorg gaat het daarentegen om 2% die het nu van belang vindt, 3% die het 

eventueel van belang vindt en 96% die het niet van belang vindt. Meer dan de helft van 

de responderende toeristen vindt welness voor henzelf of hun familie of vrienden van 

belang, waarvan 15% het “nu van belang” vindt en 37% “eventueel van belang”. Een 

toerist vult daarop aan dat een wellnesscentrum op Texel heel fijn zou zijn.  

 

Toerist: “Ein Kurzentrum wäre sehr schön!” 

 

Wanneer deze percentages worden doorberekend naar absolute aantallen (in 2012 ging 

het om 886.348 toeristen) dan zou dit betekenen dat jaarlijks 141.815 toeristen het nu al 

van belang vinden dat er tandheelkundige zorg op het eiland aanwezig is. Het lijkt hier 

wel te gaan om een behoefte aan tandheelkundige hulp indien dat nodig is. Voor welness 

zou het absolute aantal toeristen per jaar neerkomen op 132.952. Voor de zorgdiensten 

plastische en cosmetische chirurgie, waaraan de toeristen relatief het minste belang aan 

hechten, geldt dat het aantal toeristen dat het nu al van belang vindt op respectievelijk 

26.590 en 17.726 neerkomt. Voor een aantal zorgdiensten (zoals thuiszorg, dialyse en 

leen/huur hulpmiddelen) geldt dat toeristen deze voor een langere periode zullen gebrui-

ken, aangezien het merendeel van toeristen ongeveer een week verblijft (zie paragraaf 

3.2). Daarnaast blijkt de huidige toeristenpopulatie een vaste bezoekersgroep te zijn, 

waardoor zij een aantal van deze ideeën voor zorgtoerisme waarschijnlijk vaker zullen 

gebruiken. Echter moet hierbij worden opgemerkt dat intenties (of het belang dat men 

hecht aan een zorgdienst) niet per se altijd zullen leiden tot gedrag. Het zou zo kunnen 

zijn dat een aantal dat heeft aangegeven het nu al van belang te vinden dat een bepaalde 

zorgdienst op Texel wordt aangeboden, alsnog geen gebruik maakt van deze zorgdienst 

als deze wel op het eiland aanwezig is. 
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De verschillen naar leeftijd zijn gering (zie bijlage IV; figuur 2). Wel hechten jongeren 

relatief meer belang aan wellness en de kindertandarts en ouderen relatief meer aan zorg-

diensten als het lenen/huren van hulpmiddelen, de thuiszorg, zorgboerderijen en het zorg-

hotel. De verschillen naar herkomst zijn vaak groot. Duitse toeristen hechten meer belang 

aan de diverse ideeën voor zorgtoerisme dan Nederlandse toeristen (bijlage IV; figuur 3). 

Zo vindt 62% van toeristen met een Duitse nationaliteit tandheelkundige zorg “eventueel 

van belang” en 27% vindt tandheelkundige “nu van belang”, terwijl dit voor Nederlandse 

toeristen respectievelijk neerkomt op 43% en 12%. Ook geldt bijvoorbeeld voor wond-

zorg dat een veel groter aandeel van de Duitse toeristen het “nu van belang” vindt; voor 

Duitse toeristen komt dit neer op 35% en voor Nederlandse toeristen op 4%. Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat Duitse toeristen minder bekend zijn met het Nederlandse sys-

teem met een huisarts, waardoor het aannemelijk is dat zij meer behoefte hebben aan 

specialistische zorg (‘Fachartz’), die in Duitsland direct toegankelijk is. Het aandeel dat 

het “eventueel van belang” vindt komt voor de twee nationaliteiten op hetzelfde neer 

(37%). Alleen voor de zorgdiensten leen- en huur van hulpmiddelen en verpleegartikelen 

en de cosmetische zorg geldt dat Nederlandse toeristen daar (iets) meer belang aan hech-

ten dan Duitse toeristen. 

 

 

6.3 De potentiële zorgvraag van een nieuwe toeristenpopulatie 

 

In deze paragraaf worden de ideeën op een rij gezet die ingaan op potentieel nieuwe toe-

ristenpopulaties die het gebruik van zorg- en welzijnsdiensten zouden willen combineren 

met verblijf of vakantie op het eiland. We vatten daarmee samen wat uit focusgroepen, 

interviews en eerder onderzoek naar zorgtoerisme op Texel naar voren is gekomen.  

 

6.3.1 Uitbreiden van bestaande zorg- en welzijnsdiensten 

Door het uitbreiden (en/of promoten) van bestaande zorg- en welzijnsdiensten kan zowel 

in worden gespeeld op de toekomstige behoefte van de huidige toeristenpopulatie als dat 

een nieuwe toeristenpopulatie kan worden aangetrokken.  

 

Allereerst is het uitbreiden van vakantiezorg door thuiszorgorganisaties genoemd om 

nieuwe toeristenpopulaties aan te trekken. Thuiszorgorganisaties Omring Thuiszorg en 

Hulpvaardig bieden momenteel verpleging en verzorging aan toeristen die nodig is tij-

dens hun verblijf in een vakantiewoning op Texel (van douchen en aankleden tot meer 

complexe en specialistische zorg). Vakantiezorg is in de afgelopen jaren een terugkerend 

fenomeen binnen de thuiszorg geworden en daarmee voor de regio Texel een steeds be-

langrijker onderdeel van het werk voor de thuiszorg. Thuiszorg Omring heeft aangegeven 

dat de periode waarin zij de meest vakantiezorg verlenen van ongeveer april tot en met 

september loopt. In het hoogseizoen is er een opvallende afname in de vraag naar vakan-

tiezorg. Het grootste deel van de aanvragen voor vakantiezorg wordt gedaan in voor- en 
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naseizoen. Een medewerker van de thuiszorg Omring geeft aan dat daar absoluut nog een 

markt is te winnen. Een huidige bezoekster van Texel vertelt afgelopen zomer voor de 

eerste keer gebruik te hebben gemaakt van thuiszorg tijdens de vakantie op Texel. Haar 

‘eigen’ thuiszorgorganisatie wees haar op deze mogelijkheid, die voor haar nog onbekend 

was. Haar vrienden en kennissen waren ook niet bekend met thuiszorg tijdens de vakan-

tie. Het zou volgens haar goed zijn dat deze aangeboden dienst in een tijdschrift komt te 

staan om er meer mensen bekend mee te maken, bijvoorbeeld in Plus Magazine.  

 

Medewerker thuiszorg (Omring): “Dat is groeiend en zeker nu we daar wat meer bekendheid aan 

geven, krijgen we daar meer aandacht voor. En dat staat op gespannen voet, want dat 

doen wij vanuit onze bestaande formatie. De arbeidsmarkt op Texel is natuurlijk best 

wel krap. Het is een soort bijproduct van een dienstverlening die wij wel willen bieden, 

maar als ik daar nu nog fris tegenaan kijk, dan denk ik dat daar absoluut nog een markt 

te winnen is.” 

 

Met een uitbreiding van het aanbod aan thuiszorg voor toeristen tijdens verblijf in een 

vakantiewoning op Texel, zou het belang van de aanwezigheid van voldoende hulpmid-

delen en verpleegartikelen (bijv. een papegaai en een sta-op-stoel) ook toenemen. Mo-

menteel kan men (zowel inwoners als toeristen) bij de Thuiszorgwinkel Noord-Holland 

Noord (Omring) terecht voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen en verpleegar-

tikelen. Het is ook mogelijk om deze artikelen online te bestellen op de website van de 

Omringwinkel. Daarnaast worden scootmobielen ook door fietsverhuurders verhuurd  

(zie bijvoorbeeld www.zegelfietsen.nl). Er wordt gedacht aan een ouderenwinkel op het 

eiland.  

 

Medewerker verpleeghuis: “De uitleen van de hulpmiddelen, zeg maar scootmobielen, die zijn 

tussen negen en vijf en die gaat dan dicht. Een fietswinkel denkt: “hee, dat is handig, 

dat is voor iedereen handig, ook voor Texelaars. En heb je ‘m daar laten staan, dan 

haal ik ‘m op.” Dus dat is een andere organisatie die er meer tijd voor heeft en na zes-

sen komt halen of brengen. Het eet elkaar niet op. Iemand is ermee begonnen en dan 

gaat de markt een stukje open. Een interessante markt is het nooit, want het is niet snel, 

het kost veel tijd, veel gepraat, dertig keer gebel met een vraag zoals “is het wel goed-

koop?”, want het zijn vaak mensen die niet zo bemiddeld zijn.” 

Medewerker SIGT: “De toekomst; er wordt gedacht aan een ouderenwinkel hier op het eiland, 

gekoppeld aan die zelfredzaamheid thuis, maar ook dat je makkelijker daar naartoe kan 

gaan om hulpmiddelen te krijgen die je op dat moment nodig hebt. Nu willen ze dat mis-

schien gaan koppelen aan het verpleeghuis. Op het eiland heb je wel minder mensen die 

gebruik maken van een ouderenwinkel.” 

 

Zodra meer toeristen aangetrokken worden die hulp nodig hebben bij de dagelijkse gang 

van zaken, zou het goed zijn om het aanbod van aangepaste vakantieaccommodaties op 

Texel uit te breiden. Een boerderijcamping met aangepaste voorzieningen wordt hierbij 
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genoemd als een voorziening geschikt voor Texel (Bosman et al, 2011). Ook zou een 

dienst zoals Tafeltje dekje een daarop aanvullend kunnen zijn. Texels Welzijn verstrekt 

maaltijden aan toeristen voor de periode dat ze op het eiland zijn. En omdat mensen wor-

den aangetrokken met een hogere zorgvraag, is het aannemelijk dat daarmee ook de vraag 

naar Tafeltje dekje toeneemt. Daarnaast is wondzorg genoemd als bestaande dienst op 

Texel die bij uitbreiding een nieuwe toeristenpopulatie aan kan trekken. Wondverzorging 

wordt op het eiland aangeboden door de thuiszorg en wordt alleen aan toeristen geleverd 

indien dit nodig is. Eén huisarts ziet het leveren van wondzorg meer in de vorm van na-

zorg (revalidatie). Volgens deze huisarts zijn er mensen met langdurige wonden waarbij 

een langdurig verblijf op Texel gunstig kan zijn voor het herstel.  

 

Huisarts: “Er zijn een heel aantal mensen die gewoon met langdurige wonden zitten en die heel 

intensief verzorgd moeten worden. Als zij heel gericht die zorg krijgen, gaat het vaak 

best wel heel goed. Maar doordat ze thuis blijven gaat het versnipperen en gaat het 

minder goed. Als je ze een langdurig verblijf op Texel zou kunnen bieden.” 

 

Ook wordt uitbreiding van de dagbesteding en verblijf in het verpleeghuis door zowel 

zorgverleners als inwoners gezien als een mogelijkheid om meer toeristen te trekken. Aan 

mensen die tijdens hun vakantie veel zorg nodig hebben, wordt nu verblijf, verpleging en 

verzorging aangeboden in één van de verzorgingshuizen of het verpleeghuis van de Stich-

ting Zorgcentrum Texel. Dit is echter een zeer beperkt aanbod.  

 

Specialist ouderengeneeskunde (“verpleeghuisarts”): “Als je denkt aan tijdelijke verblijven; er 

verblijven op dit moment al in het verpleeghuis mensen tijdelijk die een week komen lo-

geren. Mensen hebben hier familie wonen en komen een week logeren op het eiland. Zo 

is er iemand die komt ieder jaar een week. Die heeft Texel ontdekt en hij reserveert elk 

jaar een week vakantieopname in het verpleeghuis. Daar wordt niet mee de boer op ge-

gaan, omdat het lastig te regelen is voor die verpleeghuizen om een week een bed be-

schikbaar te houden.” 

 

Tot slot worden het dialysecentrum en de zorgboerderij voor mensen met een verstande-

lijke beperking genoemd als ideeën voor zorgtoerisme die meer toeristen zouden kunnen 

aantrekken door uitbreiding en/of het promoten van de capaciteit. Het dialysecentrum 

wordt door een huisarts gezien als een “perfect” voorbeeld van zorgtoerisme; niet alleen 

de toeristen, maar óók de Texelaars profiteren ervan. De zorgboerderij wordt ook in het 

onderzoek ‘Toerisme zonder zorgen’ als wenselijk voor toeristen gezien (door een ver-

wachte toename in ouderen met een zorgvraag), en ook als een passende vorm van zorg-

toerisme op Texel (Bosman et al, 2011).  
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Medewerker ziekenhuis: “En ik denk dat je daar ook veel meer mee moet doen, met de huidige 

dialyse.” 

Inwoner: “Net als zo’n Maartenshuis, dat vind ik ook zo prachtig, dat vind ik geweldig. Daar zou 

meer uitbreiding voor kunnen komen.” 

 

6.3.2 Ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsdiensten 

Verschillende nieuwe zorg- en welzijnsdiensten zijn door de inwoners van Texel en de 

zorgverleners op Texel benoemd als aantrekkelijk voor nieuwe toeristenpopulaties.  

 

Een hospice is door zowel inwoners als zorgverleners regelmatig benoemd. Momenteel is 

er palliatieve zorg in het Texelse verpleeghuis aanwezig voor de inwoners die niet (of 

moeilijk) thuis kunnen overlijden, maar men geeft aan dat dit in een verpleeghuissfeer 

gebeurt in plaats van in een huiselijke sfeer. Een hospice is volgens inwoners en zorgver-

leners een aantrekkelijke voorziening voor mensen van buitenaf.  

 

Huisarts: “Wij begeleiden de sterfbedden hier zelf en dat gaat eigenlijk op een hele persoonlijke 

manier. Een hospice kan wel nodig zijn voor bepaalde groepen. Mensen die geen fami-

lie hebben, geen mantelzorgers. Die groep wordt misschien wel groter. De groep met 

mantelzorgers, die kunnen dat prima met de huisartsen in de thuissituatie. Het zou nog 

best wel eens kunnen dat het aantrekkelijk is als voorziening voor mensen van buitenaf. 

Juist die mensen die er in komen hebben weinig mensen om afscheid van te nemen, want 

die hebben geen mantelzorgers.” 

Huisarts: “En zo'n hospice, dat zou exploitabel kunnen worden voor de Texelaar door juist mensen 

van buiten. Er zijn echt mensen die van buiten komen om hier dood te gaan en niet zel-

den. Dat maak ik elke zomer wel één of twee keer mee. Dan willen ze toch op hun ge-

liefde eiland sterven. En daar is een hospice natuurlijk prachtig voor.” 

Medewerker thuiszorg: “Ik ken al twee voorbeelden van mensen.” 

Medewerker thuiszorg: “We hebben een cliënt, terminaal verklaard, en die weet heel goed dat die 

stervende is, maar hij gaat nog niet. En hij huurt een bungalow in een vakantiepark en 

vraagt of hij mag bellen als hij daar is. Om de week komt hij en dan moet hij weer terug 

voor behandeling. Dan heeft hij thuis de thuiszorg en als hij weer op het vakantiepark 

is, zetten we de zorg weer in.” 

Inwoner: “Er zijn mensen die op Texel wilden sterven en daar geen medewerking aan hebben 

gekregen.” 

Inwoner: “Die palliatieve zorg gaat ook gebruikt worden door Texelaars.” 

 

In een onderzoek naar de haalbaarheid van een zorgcentrum Texel wordt palliatieve zorg 

ook gezien als een mogelijk onderdeel van een zorghotel. De onderzoekers concluderen 

dat de zorgvraag van toeristen substantieel is en daardoor een bijdrage kan leveren aan 

een zorgcentrum (Lupgens en Partners, 2008). Het zorghotel wordt ook genoemd door 

inwoners en zorgverleners. Verscheidene diensten, zoals een aangepast verblijf, verblijf 
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voor mantelzorgers en verpleegkundige en verzorgende hulp zouden kunnen worden aan-

geboden in een zorghotel. 

 

Medewerker thuiszorg: “een kleinschalig zorghotel, ook toegankelijk voor niet zorgbehoeftigen. 

Partners of familieleden die ontlast moeten worden, wordt daar een verblijf aangebo-

den.” 

Inwoner: “Die zorghotels kunnen ook gebruikt worden door Texelaars, want als ik in het Gemini 

of in Alkmaar lig, dan kan ik naar Texel toe.” 

 

In het verlengde hiervan en bijna altijd in combinatie met het zorghotel wordt revalidatie 

genoemd door inwoners en zorgverleners. Vooral inwoners zien het als een nieuwe dienst 

die een nieuwe toeristenpopulatie kan aantrekken en als een zorgvoorziening waar men-

sen kunnen revalideren als verlengstuk op hun ziekenhuisopname. Ze vertellen daarbij dat 

de Texelse natuur aantrekkelijk is om te revalideren.  

 

Inwoner: “Op de Veluwe zijn er voorzieningen waar mensen naar toe kunnen gaan als verlengstuk 

op hun ziekenhuisopname. Als je in het ziekenhuis ligt en je krijgt ’s morgens je was-

beurt en één keer op een dag bezoek van de specialist en je krijgt je medicijnen, kan dat 

natuurlijk ook in een mooie recreatieve omgeving zoals op Texel.” 

Inwoner: “Een revalidatiecentrum hier lijkt mij wel wat. Dat is nu echt een gat in de markt. Je kan 

hier veel wandelen en fietsen. Een revalidatiecentrum heb ik meer zoiets van kleinscha-

lig met verblijf.” 

Huisarts: “Een kliniek bij wijze van spreken, voor toeristen, waar Texelaars op kunnen meeliften. 

Dat is de gedachte. Een aantal bedden op Texel die gebruikt kunnen worden om mensen 

tijdelijk te observeren.” 

 

Ook wordt ook de plastische en cosmetische chirurgie genoemd als mogelijkheid voor 

een zorgdienst die nieuwe toeristen zal trekken; in een rustgevende omgeving revalideren 

van een cosmetische (of plastische) operatie.  

 

Medewerker dialysecentrum: “En ik denk dat dat in Nederland ook een markt is. Je ziet ook dat 

werkgevers het steeds lastiger vinden om mensen voor planbare ingrepen vrij te geven. 

Met name als het gaat om cosmetische ingrepen, dat mensen dat toch steeds meer gaan 

combineren, want als ze dan toch een week vrij zijn, dan plak je er gelijk een vakantie 

aan.” 

Medewerker apotheek: “Er wordt natuurlijk al jaren gesproken over zorgtoerisme en dan zie ik 

dat meer in de koker van een facelift. In de cosmetische kant.” 

 

Daarnaast wordt aangegeven dat het een gebrek is dat er geen kuuroord aanwezig is op 

Texel. Met name Duitse toeristen zijn in wellness geïnteresseerd, aldus een huisarts, en 

ook de Texelse natuur is hierbij weer een pluspunt.  
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Huisarts: “Ik stel mij voor dat de Duitse toerist dat prachtig vindt. A la Nieuweschans, wat ze 

hebben in Nieuweschans, dat is gekoppeld aan het Martiniziekenhuis in Groningen. Dat 

loopt al vele jaren, al decennia volgens mij en dat loopt ontzettend goed. En in dat bad, 

dat kan iedereen heen, daar kunnen wij heen, maar daar ga je ook heen als ernstig pso-

riasispatiënt of als reumapatiënt.” 

Huisarts: “Het Waddeneiland met het kuurbad.” 

Inwoner: “Ja, dat is een gebrek dat dat hier nog niet is.” 

Inwoner: “Dat ze niet naar de Zwaluwenhoeve gaan, maar naar Texel. Kan je nog lekker een 

strandwandeling maken tussendoor.” 

 

Een toerist geeft aan dat hij en zijn vriendin een behoefte aan zorglocaties in een natuur-

lijke omgeving signaleren.  

 

Toerist: “Ik en mijn vriendin zijn hulpverlener/creatieve therapeuten en zien in ons werkveld in 

Amsterdam een behoefte aan zorglocaties die meer verbonden zijn met de natuur.”  

 

Eén huisarts benoemt een sportarts als een trekker voor nieuwe toeristen. Volgens deze 

huisarts zijn er steeds meer sporten die keuringen vereisen. Nu moeten sporters daarvoor 

naar Den Helder.  

 

Huisarts: “Ik stuur steeds meer mensen naar de sportarts in Den Helder, waarvan ik denk: de 

wachttijd voor de orthopeed is zo lang. En we hebben een goede sportarts in Den Hel-

der zitten. Daar stuur ik ook oude mensen heen met heup- en knieproblemen. En het 

stikt op Texel van de sporters. Ook een boel sportbeoefenaren die gekeurd moeten wor-

den. Daar zou geld voor kunnen binnenkomen.” 

Huisarts: “Er zijn steeds meer sporten die vereisen dat je gekeurd wordt. Als je hier een sportarts 

neerzet, zou je daarmee geld kunnen binnenhalen. Die kan keuringen doen, waarvoor 

mensen nu nog naar Den Helder moeten bijvoorbeeld.” 

 

Tot slot menen twee inwoners dat het aantrekkelijk is voor toeristen om in een omgeving 

zoals Texel met natuur, rust en ruimte te bevallen. 

 

Inwoner: “Bevallen op Texel.” 

Inwoner: “Ik ben een voorstander.” 

 

 

6.4 Samenvatting en conclusie 

 

Huidig zorgtoerisme op Texel  

Met betrekking tot het huidige toeristische zorgaanbod op Texel blijkt dat er op Texel al 

behoorlijk wat zorgdiensten aan toeristen worden aangeboden. Het huidige zorgvoorzie-

ningen op Texel zijn eerder te typeren als vormen van ‘zorg voor toeristen’ dan als vor-
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men van ‘zorgtoerisme’. De huidige aanwezige zorg voor toeristen is vooral goede basis-

zorg die deels de (extra) zorg voor toeristen kan opvangen en die het deels mogelijk 

maakt voor de groep met een functiebeperking om op vakantie te kunnen. Hoewel het 

aantal arbeidskrachten dat beschikbaar is om zorg te leveren in het hoogseizoen ongeveer 

gelijk blijft, is de huidige toeristenzorg, zover wij weten, niet in conflict met zorg voor de 

inwoners van Texel. Er lijkt wel een grens aan de inzetbaarheid van deze voorzieningen, 

met name als het gaat om de huisartsenzorg, de thuiszorg en overnachtingen in het ver-

pleeghuis. 

 

Zorgbehoefte onder huidige toeristenpopulatie op Texel 

Uit de vragenlijst onder Texelse toeristen blijkt allereerst dat deze groep over het alge-

meen tevreden is over het huidige zorgaanbod op Texel. Ook blijkt dat een groot aandeel 

van de huidige toeristen onbekend is met de bestaande zorg- en welzijnsdiensten op het 

eiland. Het lijkt er dus op dat de huidige toeristenpopulatie zich weinig (heeft) verdiept in 

de aanwezige zorg op Texel. Bovendien hebben slechts drie responderende toeristen aan-

geven eerder vakantie en zorg te hebben gecombineerd. De latente behoefte onder de 

huidige groep toeristen lijkt dus hoofdzakelijk te bestaan uit een goed functionerende 

eerste lijn. Zo wordt relatief veel belang gehecht aan tandheelkundige zorg, wondzorg en 

de uitleen en verhuur van hulpmiddelen. Men vindt het belangrijk dat er goede zorg op 

het eiland beschikbaar is, hoeft het niet per se te gebruiken, maar wil er op kunnen terug-

vallen indien noodzakelijk. Dit kwam eveneens uit de focusgroepen naar voren, waar de 

medische post en een röntgenapparaat werden genoemd als latente zorgvragen onder hui-

dige toeristen, en bleek ook uit de vragenlijst onder toeristen; drie toeristen benoemden in 

de vragenlijst dat zij behoefte hebben aan medische zorg in het hoogseizoen in De Koog 

en één toerist benoemde het ontbreken van een röntgenapparaat als hiaat. Naast een be-

hoefte aan goede basiszorg, blijkt uit de vragenlijst dat ongeveer de helft van de huidige 

toeristenpopulatie ook een belang hecht aan wellness. Nieuwe kansen lijken onder de 

huidige toeristen vooral te liggen bij wellness en minder bij specialistische zorg. Voor 

bijna alle voorgelegde zorgdiensten in de vragenlijst geldt dat Duitse toeristen over het 

algemeen meer belang hechten dan Nederlandse toeristen. Zij lijken dus veeleisender ten 

aanzien van het zorgaanbod. Tussen oudere toeristen en jongere toeristen zijn de verschil-

len gering. Jongeren hechten wel relatief meer belang aan bijvoorbeeld wellness en oude-

ren meer aan vakantieaccommodaties voor mindervaliden, het lenen en huren van hulp-

middelen en de thuiszorg.  

 

Voor de huidige toeristenpopulatie zou het goed zijn dat de  aanwezige zorg op het eiland 

goed georganiseerd blijft en voldoet aan hun huidige zorgbehoefte. Dit geldt voor met 

name het hoogseizoen wanneer de zorgpopulatie aanzienlijk toeneemt door de komst van 

toeristen. Een aantal Texelse toeristen geeft daarbij aan een behoefte te hebben aan een 

medische post.  
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Uit paragraaf 3.2 komt naar voren dat de huidige groep toeristen uit een vaste bezoekers-

groep bestaat. Het gebruik van zorg zal onder deze toeristengroep, net als onder de Ne-

derlandse bevolking, toenemen met de leeftijd. En uit de vragenlijst onder huidige toeris-

ten blijkt dat oudere toeristen belang hechten aan zorgdiensten zoals vakantieaccommo-

daties voor mindervaliden, het lenen en huren van hulpmiddelen en de thuiszorg. Het is 

daarom aannemelijk, zodra deze zorgdiensten en -middelen nodig zijn om op vakantie te 

kunnen, dat het gebruik van deze diensten zal toenemen onder de huidige toeristenpopula-

tie. Het zou dus goed zijn dat Texel wat betreft zorgaanbod meebeweegt met de verande-

rende zorgvraag van de huidige vaste toeristenpopulatie. 

 

Nieuwe toeristenpopulatie 

Om nieuwe toeristen te trekken naar Texel dient geïnvesteerd te worden in de aanwezige 

zorg voor toeristen, én in het ontwikkelen van nieuwe zorg- en welzijnsdiensten. Zoals 

bleek uit paragraaf 6.2, is de huidige toeristenpopulatie tevreden over de reeds aanwezige 

gezondheidszorg voor toeristen op Texel. Met een uitbreiding van de bestaande zorg- en 

welzijnsdiensten is de verwachte toename in de zorgbehoefte van de huidige toeristen op 

te vangen. Verder uitbreiding kan nieuwe toeristen naar het eiland kunnen trekken, nieu-

we zorgdiensten ook. Beide vormen van zorgtoerisme dienen aan te sluiten bij de knel-

punten in de zorg die de Texelaar ervaart.  

 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van potentiële ideeën rond bestaande en nieuwe 

zorgdiensten om zorgtoerisme op Texel op gang te krijgen. De belangrijkste ideeën, op-

ties voor zorgtoerisme, worden in het volgende hoofdstuk op hun wenselijkheid en haal-

baarheid getoetst. Ten aanzien van bestaande zorgdiensten op Texel zijn dat: 

 

Idee voor zorgtoerisme Zorgdienst(en)/-aanbod 

Vakantie-thuiszorg  Verpleegkundige en verzorgende hulp (bijv. wond- en stomazorg) 

 Lenen, huren of kopen van hulpmiddelen en verpleegartikelen 

Aangepaste vakantie-

accommodaties 

 Aangepast verblijf (bijv. brede gang, extra brede deuren, verhoogd 

toilet, beugels bij het toilet, lichtsensoren, en geen drempels) 

Tafeltje dekje  Maaltijdverstrekking (inclusief dieetwensen) 

Vakantieverblijf in ver-

pleeghuis 

 Aangepast verblijf 

 Verpleegkundige en verzorgende hulp (bijv. wond- en stomazorg) 

 Dagbesteding 

Dialysecentrum  Dialyseren  

Zorgboerderij  Aangepast verblijf 

 Hulp en ondersteuning 

 Dagbesteding 
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En ten aanzien van nieuwe toeristische ideeën voor zorgtoerisme: 

 

Idee voor zorgtoerisme Zorgdienst(en)/-aanbod 

Medische post  Huisartsenzorg voor toeristen 

 EHBO, spoedeisende zorg 

Röntgenapparaat  Radiologie (waarnemen of uitsluiten van botbreuken en opsporen 

longontstekingen, hartfalen, longtumoren, darmobstructies, nier-

stenen, et cetera) 

Hospice  Palliatieve zorg 

 Verpleegkundige en verzorgende hulp (bijv. wond- en stomazorg) 

 Verblijf partners 

Zorghotel  Aangepast verblijf 

 Verpleegkundige en verzorgende hulp (bijv. wond- en stomazorg) 

 Verblijf mantelzorgers 

Revalidatiecentrum  Revalidatiezorg (bijv. fysiotherapie) 

 Aangepast verblijf 

 Verpleegkundige en verzorgende hulp (bijv. wond- en stomazorg) 

 Dagbesteding 

Cosmetische/plastische 

chirurgie praktijk 

 Cosmetische/plastische chirurgie 

Kuuroord  Wellness (bijv. sauna, massages, mindfulness, gezichts- en li-

chaamsverzorging en voeding- en leefstijladvies) 

Sportkliniek  Topsportbegeleiding 

 Sportbegeleiding  

 Leefstijlbegeleiding 

 Revalidatiezorg (bijv. na blessure) 

Kraamhotel  Verloskundige zorg 

 Kraamzorg 

 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 77 

7 De ideeën voor zorgtoerisme op Texel getoetst 
 

 

 

In dit hoofdstuk zetten we de criteria en randvoorwaarden op een rij die gebruikt kunnen 

worden om de mogelijkheden voor zorgtoerisme op Texel te beoordelen. Het gaat om 

criteria van verschillende aard en implicatie. Soms worden randvoorwaarden geïnterpre-

teerd als ‘knock-out’ criteria waarop een bepaalde optie kan afvallen ongeacht de scores 

op andere criteria (voldoet wel/niet). Meestal worden criteria als een glijdende schaal 

gebruikt waarop opties worden beoordeeld van ‘laag’ naar ‘hoog’. Een ander onderscheid 

wordt gemaakt tussen criteria met betrekking tot de wenselijkheid, en criteria met betrek-

king tot de haalbaarheid van een zorgtoerisme-optie. Bij wenselijkheid gaat het om in-

houdelijke, meer ‘principiële’ kant van een optie; bijvoorbeeld hoe het bij het gewenste 

imago van het eiland past. Bij haalbaarheid gaat het om de praktische uitvoerende kant 

van de optie; bijvoorbeeld welke investeringen nodig zijn. De verschillende soorten crite-

ria kennen een logische volgorde: een optie dient eerst door het knock-out criterium be-

oordeeld te worden, daarna op wenselijkheid en daarna op haalbaarheid. 

 

De criteria die van belang zijn voor het beoordelen van de zorgtoerisme-opties komen uit 

verschillende bronnen. Ten eerste zijn twee basiscriteria afleidbaar uit de doelstelling van 

dit onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 1, namelijk dat het de kans biedt om nieuwe 

toeristen te trekken naar Texel, of bestaande toeristen vaker of langer Texel te laten be-

zoeken, maar tevens de kans biedt om de zorg voor inwoners van Texel te verbeteren. Ten 

tweede zijn criteria naar voren gekomen uit de interviews en focusgroepen die gehouden 

zijn. Deze zullen hieronder verder uitgewerkt en daar waar zinvol geciteerd worden. En 

ten derde is rekening gehouden met aanbevelingen vanuit de begeleidingscommissie van 

het onderzoek en de recente startnotie van de Gemeente “Mooi Texel, meer toekomst”. 

Hierin staat een aantal criteria beschreven waaraan ‘toeristische zorgplaatsen’ volgens de 

Gemeente dienen te voldoen als vernieuwend project. 

 

 

7.1 Criteria ten aanzien van de wenselijkheid van zorgtoerisme 

 

Hieronder beschrijven we vier hoofdcriteria die van belang zijn voor het bepalen van de 

wenselijkheid van zorgtoerisme-initiatieven op Texel. Het gaat hierbij om de basale vraag 

of een toeristische zorgvoorziening, een aantal zaken afwegend, op zich een goed idee is 

voor Texel. De vier criteria kunnen elk weer gespecificeerd worden in subcriteria of spe-

cifieke randvoorwaarden om de meetbaarheid ervan te vergroten. 
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1. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening bijdraagt aan de zorg voor de 

Texelaars 

 

Dit is een knock-out criterium, wanneer het zou gaan om een zorgvoorziening waar (1) de 

eilandinwoners niet of nooit gebruik van zouden kunnen maken, of (2) dat niet di-

rect/indirect bijdraagt aan de zorg voor Texelaars omdat het geen extra inkomsten gene-

reert. Het is lastig om vormen van zorgtoerisme te bedenken die in die zin uitgesloten 

kunnen worden. Mogelijke voorbeelden zijn het verplegen van gedetineerden of zware 

criminelen op het eiland, of het inrichten van een exclusief resort waar alleen ‘de rijken 

der aarde’ bepaalde cosmetische ingrepen, verpleging of verzorging krijgen. Texelaars 

zouden hier geen direct gebruik van kunnen maken, maar het zou wel indirect inkomsten 

en werkgelegenheid kunnen opleveren. Waarmee toch de gezondheidszorg op Texel ver-

beterd of verbreed kan worden. Duidelijk is ook dat er zorgvoorzieningen te bedenken 

zijn die direct meer of betere zorg voor de Texelaars oplevert, zoals een medisch-

diagnostische apparatuur, extra verpleegbedden of medisch-specialistische hulp. Hoe 

directer een toeristische zorgvoorziening bijdraagt aan de zorg voor de Texelaars, hoe 

beter dit scoort op dit criterium. 

In hoofdstuk 4 is de zorg op Texel beschreven en de knelpunten die in de toekomst kun-

nen gaan spelen. Het criterium ‘de mate waarin zorgtoerisme bijdraagt aan de zorg voor 

de Texelaars’ kan hieraan gekoppeld worden, door voor de zorgvoorziening te definiëren 

welk knelpunt het in de zorg voor de Texelaar kan helpen oplossen. Hoe duidelijker dit is, 

hoe beter een bepaalde toeristische zorgvoorziening scoort op dit criterium. De relatief 

grootste knelpunten die op Texel ervaren worden zijn: 

 Verpleging en verzorging voor kwetsbare ouderen, mede in het licht van de onzeker-

heden rondom het bestaan van het sluiting van het verzorgingshuis Gollards; 

 Tekort aan mantelzorgers om de toenemende zorg voor ouderen op te vangen; 

 De reisafstand tot medisch-specialistische zorg, mede in het licht van de mogelijke 

afbouw van bepaalde specialismen in het Gemini ziekenhuis; 

 Te weinig volume om specialistische zorgvoorzieningen te realiseren; 

 Tekort (onder andere door piekbelasting in de Koog in de zomer) en te weinig aan-

trekkingskracht voor medisch personeel op Texel; 

 Mogelijke verdwijning van de revalidatiemogelijkheden op Texel; 

 Verloskundige zorg op het eiland onder druk. 

 

2. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening past bij Texel 

 

In de Startnotitie “Mooi Texel, meer toekomst” wordt een visie op verblijfsrecreatie ge-

geven die uitgaat van kleinschaligheid (‘de Texelse Maat’). Dit betreft het behoud van 

open landschap en ruimtelijke kernwaarden. Concreet wordt in de notitie aangegeven dat 

voor zorgtoerisme maximaal 100 extra zorgbedden beschikbaar worden gesteld. De Ge-

meenteraad beoordeelt de inzet van deze bedden, de Gemeente Texel beheert deze. Een 
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gerelateerd criterium is dat het bij deze 100 bedden gaat om 50 slaapplaatsen en de eis dat 

hiervoor maximaal 1 hectare grond wordt gebruikt. Op lokaal niveau wordt in de Startno-

titie gesproken over het passen bij het ‘karakter van het dorp of de omgeving waarin de 

ontwikkeling plaats vindt’. 

Alhoewel het nog niet zeker is welke criteria uiteindelijk precies gehanteerd gaan worden, 

ligt het wel voor de hand dat er gekeken zal gaan worden naar omvang van de voorzie-

ningen. Voor elk idee rond een toeristische zorgvoorziening is het dus van belang te 

schatten om hoeveel het bedden het zou (kunnen) gaan, indien van toepassing. Daarnaast 

is het een normatieve inschatting in hoeverre een toeristische zorgvoorziening past bij het 

eiland of niet. Medische technologie is in dit opzicht meer ‘cultuur-neutraal’, terwijl be-

paalde vormen van welness of medische verzorging (in relatie tot het buitenleven bij-

voorbeeld) wat beter te beoordelen zijn op dit criterium. 

 

3. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening innovatief is 

 

Een risico bij ideeën rond zorgtoerisme is dat zij al bij voorbaat afvlakken tot initiatieven 

die weinig innovatief zijn en voornamelijk op het bestaande voortbouwen. Door verschil-

lende personen wordt dit ook voor Texel genoemd, verwijzend naar het feit dat al lange 

tijd gesproken wordt over zorgtoerisme en er verschillende aparte initiatieven zijn, die elk 

te weinig uitstraling hebben om een goede kans van slagen te hebben. Het is dus wense-

lijk om toeristische zorgvoorzieningen ook te toetsen aan de mate waar deze onderschei-

dend zijn. In de hiervoor genoemde Startnotitie van de Gemeente wordt in dit verband 

gesproken van ‘vernieuwende projecten’, projecten die voorbeelden zijn voor bestaande 

recreatiebedrijven. We moeten erkennen dat innovativiteit een complex criterium is dat 

moeilijk te meten is. Wel kan bij innovatie gedacht worden aan initiatieven waarmee 

Texel zich van de andere Waddeneilanden kan onderscheiden. Het loont dus om te kijken 

naar vormen van zorgtoerisme die thans al worden aangeboden op Vlieland, Terschelling 

of Ameland. Ook kunnen toeristische zorgvoorzieningen beoordeeld worden op de mate 

waarbij medische technologie, ICT of sociale media worden ingezet. Het gaat dan om de 

toepassing van teleconsulten, telemonitoring, mobiel internet, services die specifiek afge-

stemd kunnen worden op de plaats, tijd en persoonlijke kenmerken van de gebruiker. Of 

toepassingen waarbij communicatie en interactie binnen groepen (communities) worden 

ondersteund. Met deze subcriteria kunnen toch enige concrete handvatten aan het criteri-

um innovativiteit worden gegeven. 

 

4. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening duurzaam is 

 

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geworden voor bijna alle terreinen van het lande-

lijke en regionale beleid in Nederland. Het sluit ook aan bij de visie van de Gemeente 

Texel, getuige de hiervoor genoemde ‘Texelse Maat’. Duurzaamheid wordt hier als apart 

criterium benoemd omdat het de gelegenheid biedt om toeristische zorgvoorzieningen 
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specifiek te beoordelen op de mate waarin zij (1) op lange termijn op het eiland aangebo-

den kunnen (blijven) worden, (2) grondstoffen verbruiken (energie, bouwmaterialen) en 

(3) mobiliteit (verkeer) met zich meebrengen. Ook dit zijn concrete handvatten die aan 

het criterium duurzaamheid in relatie tot zorgtoerismen gegeven kunnen worden. 

 

 

7.2 Criteria ten aanzien van de haalbaarheid van zorgtoerisme 

 

Na de wenselijkheidcriteria (“is het op zich een goed idee?”), beschrijven we hieronder 

criteria die van belang zijn voor de haalbaarheid van toeristische zorgvoorzieningen op 

Texel (“is het ook een realiseerbaar idee?”). De criteria ontlenen we aan de elementen van 

business cases en SWOT-analyses. Daarbij zijn de geschatte kosten en baten centrale 

criteria, het verdienmodel, en de termijn waarop het initiatief gerealiseerd zou kunnen 

worden. 

 

1. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening voldoende volume genereert 

 

Texel is te beschouwen als een relatief kleine gemeente van bijna 14.000 vaste inwoners. 

Qua ‘persoons-volume’ kunnen daar de 5.000 á 15.000 toeristen bijgeteld worden die 

(afhankelijk van het seizoen) elke dag op het eiland aanwezig zijn en daar ook tijdelijk 

verblijven. In de voorgaande hoofdstukken hebben we laten zien dat een klein deel daar-

van gebruik maakt van de Texelse zorgvoorzieningen. De voornaamste reden hiervoor is 

dat zij kort op het eiland zijn (gemiddeld 4 dagen) en het eiland in relatieve gezondheid 

bezoeken. Hierdoor hebben zij een kleine kans om een ziekte of aandoening te krijgen, of 

in een situatie te komen dat een gezondheidsprobleem opspeelt. Mocht dit het geval zijn, 

dan zal het gebruik van zorgvoorzieningen op Texel snel en tijdelijk zijn. De huidige 

toeristen zullen zich bij voorkeur in hun eigen woonplaats behandelen. 

Het is zinvol om te constateren dat zorgtoerisme in feite het tegenovergestelde behelst 

van wat de standaardtoerist op Texel doet en prefereert. De zorgtoerist bezoekt Texel, 

deels of volledig omdat daar bepaalde zorgvoorzieningen aangeboden worden. In termen 

van opbrengsten is de haalbaarheid van deze voorzieningen primair afhankelijk van het 

volume van deze doelgroep, én uiteraard de prijs van de voorziening. Dit laatste komt in 

het volgende criterium aan de orde. 

De vraag wat een ‘voldoende’ volume voor een nieuwe of bestaande zorgvoorziening op 

Texel is, is moeilijk om in absolute zin te bepalen. Wel kan in ogenschouw worden ge-

nomen welke zorgvolumes er landelijk per zorgvoorziening bestaan. Nemen we de lande-

lijke cijfers van het RIVM als uitgangspunt, dan zijn de grootste patiëntengroepen in Ne-

derland de chronische zieken zoals diabetes, COPD, CVRM, kankerpatiënten, ouderen 

die intra- of extramuraal verpleging of verzorging ontvangen en personen met psychische 

problematiek. Uiteraard bestaat er overlap tussen deze groepen. Relatief kleiner qua vo-
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lume zijn lichamelijk en/of verstandelijk beperkten en zij die medisch-specialistische 

ziekenhuishulp ontvangen. 

Toeristische zorgvoorzieningen die zich richten op grote patiëntgroepen zouden theore-

tisch dus qua volume een grotere haalbaarheid kennen. Echter, met dit volume dient de 

kans verrekend te worden dat zij op Texel bepaalde zorg in relatie tot hun ziekte of aan-

doening zouden willen consumeren, en daar ook een verblijf aan zouden willen koppelen. 

Het inschatten van deze kans is cruciaal maar tevens complex en met grote onzekerheid 

omgeven. Wat in ieder geval zal meespelen is de mate waarin de zorg vergoed wordt. 

Volledige vergoeding van een aantal soorten verzekerde zorg is geregeld vanuit het ba-

sispakket van de zorgverzekering, de algemene wet bijzondere ziektekosten en de wet 

maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kunnen personen zich aanvullend verzekeren 

bij hun zorgverzekeraar. Daarnaast zullen andere factoren in het keuzegedrag van patiën-

ten/cliënten een rol spelen. Dat zijn de kosten die zij moeten maken om de zorg niet in 

hun eigen omgeving te genieten, en de gepercipieerde meerwaarde die zij van hun zorg-

toerisme verwachten te ervaren. Dat laatste is grotendeels een gevoelskwestie. Ziet ie-

mand Texel als een aantrekkelijke plaats om een bepaalde zorgvoorziening te gaan ge-

bruiken, past dat bij zijn of haar persoon, hoeveel extra nut en plezier levert dit op ten 

opzichte van thuis blijven? Omdat ‘de’ zorgtoerist op Texel nog niet bestaat is het moei-

lijk deze te typeren. Een ‘goede gok’ is evenwel dat deze zal lijken op de mensen die nu 

al Texel als toerist bezoeken. En daar is al wel wat over bekend, zoals in het vorige 

hoofdstuk is beschreven. Daarnaast zouden relevante experts en patiëntenverenigingen 

per zorgvoorziening geraadpleegd kunnen worden. 

Samengevat is voor ‘volume’ als haalbaarheidscriterium de vraag hoe groot de potentiële 

doelgroep is die in Nederland of in Nord-Rhein Westfalen is, het Bundesland waar veel 

van de huidige Duitse toeristen op Texel woonachtig zijn. En daarnaast dient een inschat-

ting te worden gemaakt van de kans dat zij als zorgtoerist Texel (meer) zouden bezoeken 

als de zorgvoorziening daar zou worden aangeboden. Handvatten hiervoor zijn of het om 

(aanvullend) verzekerde zorg gaat en of het, redenerend vanuit het type zorgvoorziening 

en doelgroep, past bij het type toerist dat momenteel Texel bezoekt. 

 

2. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening voldoende marge genereert  

 

Naast volume is de relatieve prijs per gebruikseenheid van de zorgvoorziening een be-

langrijk aspect van een business case en de (financiële) haalbaarheid. Bij kleine volumes 

kan de haalbaarheid van een zorgvoorziening toch groot zijn als er sprake is van relatief 

grote marges. Het berekenen van marges van zorgvoorzieningen is door het zorgfinancie-

ringssysteem in Nederland echter complex. Voor verzekerde zorg sluiten zorgaanbieders 

contracten af met zorgverzekeraars, waarbij sommige onderdelen onder een wettelijk 

vastgesteld tarief vallen en andere onderdelen vrij onderhandelbaar zijn. In sommige ge-

vallen onderhandelen besturen van zorgorganisaties namens de zorgaanbieders met de 

zorgverzekeraar, in sommige gevallen de zorgaanbieders zelf. Binnen de eerste lijn wordt 
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daarnaast steeds meer met ketenzorgfinanciering gewerkt, waarbij niet een bepaalde 

zorgvoorziening of behandeling wordt gefinancierd, maar een patiënt en patiëntgroep. De 

verschillende behandelaars die bij deze patiënt en patiëntgroep betrokken zijn worden dan 

als ‘keten’ betaald en verdelen als collectief de vergoeding. Daarnaast is er de onverze-

kerde zorg die door de zorgconsument (patiënt/cliënt) zélf wordt betaald. 

Globaal kan gezegd worden dat de marges voor onverzekerde zorg waarschijnlijk (ge-

middeld) groter zijn dan die voor verzekerde zorg. Immers, voor onverzekerde zorg zijn 

geen wettelijke prijzen vastgesteld, en/of is dit niet door zorgverzekeraars (en voor som-

mige zorg door gemeenten) zo goedkoop mogelijk gecontracteerd. De zorg waarvoor 

consumenten zich aanvullend kunnen verzekeren zouden qua marges voor zorgaanbieders 

ook relatief aantrekkelijk kunnen zijn. Daar staat tegenover dat het hierbij ook zal gaan 

om minder grote volumes aan patiënten – zoals hiervoor al benoemd.  

 

3. De kosten die benodigd zijn voor het opzetten en exploiteren van de toeristische 

zorgvoorziening 

 

Tegenover de opbrengsten van een zorgvoorziening, zoals gevat in de vorige twee crite-

ria, staan de kosten. Ook hier hebben we weer met meerdere subcriteria te maken, en 

grote complexiteit en onzekerheid om deze goed en nauwkeurig meetbaar te maken. Voor 

het opzetten van ‘een zorghotel’ bijvoorbeeld, is een aparte studie nodig om naast de ba-

ten alle kosten in te schatten en door te rekenen. Om deze reden vullen we dit criterium 

zo in dat per zorgvoorziening de soorten kosten alleen benoemd worden. En daar waar 

mogelijk worden indicaties gegeven van kosten per eenheid en/of de bron die daarvoor 

geraadpleegd zou moeten worden. 

De kosten van een zorgvoorziening kunnen ‘op hoog niveau’ verdeeld worden in ener-

zijds materiële en personele kosten, anderzijds in opzet en exploitatiekosten. De materiële 

kosten kunnen bestaan uit huisvesting, apparatuur, medicatie en administratieve facilitei-

ten. In de opstartfase zijn dit de directe aanschafkosten, in de exploitatiefase huur- of 

leasekosten, onderhoudskosten en afschrijfkosten. De personele kosten betreffen het aan-

trekken en belonen van de benodigde zorgverleners en eventueel ondersteunend perso-

neel. Voor sommigen vormen van zorgverlening is personeel nodig dat een bepaalde regi-

stratie of accreditatie bezit. Dit personeel zal schaarser en daardoor relatief duur zijn en 

daar bovenop kan huisvesting van nieuw aangetrokken personeel op Texel verder kosten 

opdrijvend werken. 

 

4. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening maatschappelijke baten gene-

reert  

 

Voor dit criterium onderscheiden we een aantal zaken. Ten eerste valt onder dit criterium 

de mate waarin een zorgvoorziening kan rekenen op draagvlak en steun onder stakehol-
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ders. Relevante stakeholders zijn inwoners, de Gemeente, zorgverleners, en zorgaanbie-

ders buiten het eiland. Deze partijen zijn allemaal voor dit onderzoek geïnterviewd.  

 

5. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening aantrekkelijk is voor potentiële 

investeerders 

 

Gegeven de hiervoor geschetste kosten en baten dienen er concreet investeerders te zijn 

die met name geïnteresseerd zijn in het opzetten van een toeristische zorgvoorziening. 

Hierbij kan gedacht worden aan de Gemeente, zorgverzekeraars, zorgverleners, patiën-

tenverenigingen, banken en particulieren. Naast de financiële afweging is het van belang 

dat de beoogde zorgvoorziening past bij het ‘portfolio’ van deze partijen. Dat zou voor 

elke potentiële investeerder nagegaan kunnen worden. Daarna kan bedacht worden of er 

combinaties van investeerders mogelijk zijn. 

 

6. De mate waarin de toeristische zorgvoorziening geïnitieerd kan worden door een 

partij die een ‘kartrekkersrol’ kan vervullen 

 

Dit laatste criterium heeft betrekking op de procesmatige kant waarmee een mogelijk 

toeristische zorgvoorziening opgezet zou gaan worden. Hiervoor zijn een groot aantal 

criteria en randvoorwaarden genoemd die alle van belang zijn. In een dergelijk complexe 

situatie is het essentieel dat een persoon of een partij het initiatief coördineert en de ver-

schillen partijen en belanghebbenden bij de realisatie ervan betrekt. In jargon kunnen we 

spreken over een kartrekkersrol, leiderschap of proces- en stakeholdermanagement. 

 

 

7.3 Uitkomsten 

 

7.3.1 Beoordeling van de bestaande toeristische zorgvoorzieningen op Texel 

Als eerste analyseren we de opties om bestaande zorgvoorzieningen op Texel uit te brei-

den ten behoeve van zorgtoerisme. Het gaat daarbij om zorgvoorzieningen waar momen-

teel toeristen al gebruik van maken. Deze hebben dus voor een deel hun bestaansrecht al 

bewezen, maar daarmee nog niet gezegd is welke potentie zij hebben om in de nabije 

toekomst substantieel aan ‘nieuw’ zorgtoerisme bij te dragen. Het gaat om de volgende 

zes voorzieningen, die in hoofdstuk 6 benoemd zijn: 

 Vakantie-thuiszorg, 

 Aangepaste vakantie-accommodaties, 

 Tafeltje dekje, 

 Dagbesteding/verblijf, 

 Dialysecentrum, 

 Zorgboerderij. 
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Elke voorziening is op de hiervoor beschreven criteria beoordeeld als eigenstandig initia-

tief: hoe aantrekkelijk is het om dit uit te breiden om zo zorgtoerisme te creëren? Daarbij 

moet uiteraard bedacht worden dat zij ook onderlinge raakvlakken hebben, bijvoorbeeld 

tussen vakantiethuiszorg en aangepaste vakantie-accommodaties. Op die raakvlakken 

gaan we hierna in. En daarna kijken we ook naar de mogelijk raakvlakken met de nieuwe 

toeristische zorgvoorzieningen, die hierna behandeld worden.  

 

De eigenstandige beoordeling van de zes bestaande zorgvoorzieningen op Texel is uitge-

voerd op de vier hiervoor beschreven criteria ten aanzien van de wenselijkheid van zorg-

toerisme, namelijk: 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening bijdraagt aan de zorg voor de Texe-

laars, 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening past bij Texel, 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening innovatief is, 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening duurzaam is. 

 

En de zes hiervoor beschreven criteria ten aanzien van de haalbaarheid van zorgtoerisme, 

namelijk: 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening voldoende volume genereert, 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening voldoende marge genereert, 

 De kosten die benodigd zijn voor het opzetten en exploiteren van de toeristische 

zorgvoorziening, 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening maatschappelijke baten genereert,  

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening aantrekkelijk is voor potentiële in-

vesteerders, 

 De mate waarin de toeristische zorgvoorziening geïnitieerd kan worden door een 

partij die een ‘kartrekkersrol’ kan vervullen. 

 

De in totaal tien criteria zijn in eerste instantie elk als zelfstandige criteria gehanteerd; 

ook hier weer wetend dat zij onderlinge raakvlakken en overlap kennen, zoals tussen het 

criterium of het bij Texel past en of het bijdraagt aan de maatschappelijk baten. Ook op 

deze samenhang komen we hierna terug. De zes bestaande zorgvoorzieningen op Texel 

zijn op de tien criteria beoordeeld met scores variërend van 1 (=zeer laag, zeer ongunstig) 

tot 5 (=zeer hoog, zeer gunstig). In de bijlage V is elke score op elke voorziening-criteria-

combinatie kort beargumenteerd. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de 

informatie verzameld voor dit onderzoek via de gehouden interviews, focusgroepen en de 

verzamelde zorgcijfers. Daarnaast is aanvullend bureauonderzoek gedaan om bijvoor-

beeld cijfers te achterhalen over de omvang van bepaalde doelgroepen en aanwezigheid 

van de zorgvoorziening in Nederland. De onderstaande tabel laat de uitkomsten zien van 

de beoordelingen. Voor de totaalscore voor wenselijkheid en haalbaarheid zijn de scores 

op de vier respectievelijk zes criteria gemiddeld. De criteria zijn daarbij dus even zwaar 
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gewogen. Dit is een keuze die ook anders gemaakt kan worden. Er kunnen immers rede-

nen zijn om bepaalde criteria lichter of zwaarder te wegen, of wellicht geheel buiten be-

schouwing te laten. We komen daar later op terug.  

 

 

Tabel 7.1:  Scores per wenselijkheids- en haalbaarheidscriterium van bestaande  

 zorgvoorzieningen 

 Vakan-
tie-

thuiszorg 

Vakan-
tieac-

commo-
daties 

Tafeltje 
dekje 

Dag-
beste-
ding/ 

verblijf 

Dialy-
secen-

trum 

Zorg-
boerderij 

WENSELIJKHEID 
De mate waarin de toeristi-
sche zorgvoorziening: 

      

- bijdraagt aan de zorg voor 
de Texelaars 

4,0 2,5 4,0 4,0 3,0 4,5 

- past bij Texel 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 5,0 
- innovatief is 2,0 3,0 2,0 2,0 3,5 2,0 
- duurzaam is 4,0 3,5 4,5 5,0 3,5 4,0 

       
HAALBAARHEID 
De mate waarin de toeristi-

sche zorgvoorziening: 

      

-  voldoende volume gene-
reert 

5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 

-  voldoende marge gene-
reert  

2,0 4,0 2,0 2,5 2,0 3,0 

-  kosten met zich mee-
brengt die benodigd zijn 
voor het opzetten en ex-
ploiteren van de - toeristi-
sche zorgvoorziening 

2,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 

 maatschappelijke baten 
genereert  

4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 5,0 

-  aantrekkelijk is voor po-
tentiële investeerders 

2,5 3,0 2,0 2,0 3,0 3,5 

-  geïnitieerd kan worden 
door een ‘voortrekker’ 

3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,5 

       
WENSELIJKHEID, gemid-
deld 

3,8 3,5 3,6 4,0 3,8 3,9 

HAALBAARHEID, gemid-
deld 

3,1 3,7 2,9 2,8 3,0 3,7 

       
TOTAAL 3,4 3,6 3,3 3,4 3,4 3,8 
 

 

Kijken we primair naar de hoogte van de gemiddelde scores dan zien we dat de bestaande 

zorgdiensten dicht bij elkaar liggen wat betreft hun scores op wenselijkheid en haalbaar-

heid. Geen van de scores is dusdanig laag dat dit aanleiding zou geven om de zorgtoeris-

me-optie geheel buiten beschouwing te laten (als in een knock-out criterium). 
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Wat betreft wenselijkheid heeft uitbreiding van dagbesteding relatief de hoogste score, 

vakantieaccommodaties relatief de laagste. De scores van de zorgvoorzieningen op haal-

baarheid is wat anders verdeeld. Daarop scoort het uitbreiden van aangepaste vakantieac-

commodaties relatief het hoogste, dagbesteding juist relatief laag. Hierin weegt vooral 

mee dat vakantieaccommodaties waarschijnlijk voldoende volume en marge genereren en 

dat aangepaste vakantieverblijven voor investeerders wat aantrekkelijker zijn en er duide-

lijker kartrekkers voor te bedenken zijn. Uitbreiding van het aanbod zorgboerderijen heeft 

(samen met uitbreiding van vakantieaccommodaties) de hoogste score op haalbaarheid, 

en ook de score op wenselijkheid is relatief hoog. Bekijken we de tabel kolomsgewijs 

(per zorgvoorziening), dan zien we dat (uitbreiding van) vakantiethuiszorg, tafeltje dekje 

en dagbesteding wat meer variatie in scores kent dan de andere zorgvoorzieningen. Het 

uitbreiden van aangepaste vakantieaccommodaties en zorgboerderijen kennen het meest 

evenwichtige scoringspatroon. En komt dan ook naar voren als – alleen op de overall 

gemiddeld scores gebaseerd – meest aantrekkelijke opties om uit te breiden ten behoeve 

van zorgtoerisme. Deze conclusie kan geïllustreerd worden door het visualiseren van de 

gemiddelde scores van de zes zorgvoorzieningen op de wenselijkheid en haalbaarheid 

(Figuur 7.1). 

 

 

Figuur 7.1: De gemiddelde scores van de zes bestaande zorgvoorzieningen op wenselijk-

heid en haalbaarheid 
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Uit dezelfde figuur blijkt ook dat het uitbreiden van zorgboerderijen het meest aantrekke-

lijk is, als we haalbaarheid en wenselijkheid even zwaar laten meewegen. Deze zorgvoor-

ziening is in dit opzicht te beschouwen als een quick win. Deze voorvoorziening kan mo-

gelijk ook gecombineerd worden, met name in de financiering en praktische uitvoering 

met een uitbreiding van vakantieaccommodaties (die hoog scoort op haalbaarheid). Te 

denken valt aan vakantieaccommodaties waar ook de hulp en zorg geleverd wordt die bij 

zorgboerderijen aangeboden worden. En omgekeerd aan zorgboerderijen die ook als aan-

gepaste vakantieaccommodaties aangeboden worden. Interessant is dat aangepaste vakan-

tieaccommodaties en zorgboerderijen qua scores overeen komen op een aantal criteria 

(zie tabel 7.1). Dit betreft de mate waarin het bij Texel past, potentieel volume en de kos-

ten die nodig zijn voor het opzetten ervan. 

Ten aanzien van dagbesteding en tafeltje dekje zou een wat andere en langere strategie 

gekozen moet worden om de (relatieve) lage haalbaarheid van beiden te vergroten. Hier-

op scoren beide opties, op dezelfde criteria, relatief laag. Hierbij zou gedacht kunnen 

worden aan het bij elkaar brengen van potentiële investeerders en kartrekkers. Texels 

Welzijn, de twee thuiszorgorganisaties en Omring als verzorgingshuis zouden hiertoe 

gezamenlijk deze kansen voor toerisme kunnen afwegen. Waarbij overigens niet gezegd 

is dat bepaalde zorgvoorzieningen uitbreid moeten worden. Het lijkt verstandig om ook 

een keuze te maken en wanneer bepaalde initiatieven weinig kans van slagen heb-

ben/krijgen deze voorlopig ook als idee te verlaten. 

 

 

7.3.2 Beoordeling van de nieuwe ideeën voor zorgtoerisme op Texel 

De opties om nieuwe zorgvoorzieningen op Texel te realiseren zijn op een zelfde manier 

geanalyseerd. Zoals in het vorige hoofdstuk beargumenteerd zijn deze nieuwe ideeën 

voor zorgtoerisme vooral gericht op potentieel nieuwe doelgroepen zorgtoeristen en wat 

minder op de bestaande toeristen. Het gaat om negen voorzieningen: 

 Medische post, 

 Röntgenapparaat, 

 Hospice, 

 Zorghotel, 

 Cosmetische chirurgie, 

 Kuuroord, 

 Sportkliniek, 

 Kraamhotel, 

 Revalidatiecentrum. 

 

Net als bij de bestaande zorgvoorzieningen geldt dat deze ideeën voor zorgtoerisme eerst 

als eigenstandige initiatieven zijn beoordeeld: hoe aantrekkelijk is elk in termen van wen-

selijkheid en haalbaarheid? Later zullen we ingaan op hun onderlinge raakvlakken. Ook 

de vier wenselijkheidscriteria en zes haalbaarheidscriteria zijn weer eigenstandig toege-
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past op de zorgvoorzieningen, gegeven de raakvlakken die deze met elkaar kunnen heb-

ben. De scoringsmethode is dezelfde als bij de bestaande zorgvoorzieningen. De negen 

ideeën voor zorgtoerisme zijn beoordeeld op de vier wenselijkheids-criteria en de zes 

haalbaarheidscriteria, waarbij steeds een vijfpuntschaal is gehanteerd. De volgende tabel 

toont de uitkomsten. De totaalscores voor wenselijkheid en haalbaarheid zijn weer bere-

kend door het ongewogen gemiddelde over de vier respectievelijk zes criteria. 

 

 

Tabel 7.2:  Scores per wenselijkheids- en haalbaarheidscriterium van nieuwe ideeën 

voor zorgtoerisme 

 Medi-
sche 
post 

Rönt-
gen-
appa-
raat 

Hospi-
ce 

Zorg-
hotel

Cos-
meti-
sche 
chi-

rurgie

Kuur-
oord

Sport-
kliniek 

 Kraam
hotel 

 Reva-
lida-

tiecen-
trum 

WENSELIJKHEID 
De mate waarin de toeristi-
sche zorgvoorziening: 

           

-  bijdraagt aan de zorg voor 
de Texelaars 4,0 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 
4,0  4,0 

-  past bij Texel 4,0 4,0 4,5 4,5 3,0 4,5 4,5 2,0  4,5 

-  innovatief is 2,5 2,5 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0  3,0 

-  duurzaam is 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0  4,0 

            
HAALBAARHEID 
De mate waarin de toeristi-
sche zorgvoorziening 

           

- voldoende volume gene-
reert 1,5 1,5 1,5 3,0 2,0 4,0 4,5 

 
1,0  3,0 

- voldoende marge gene-
reert  1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,5 4,0 

 
1,5  2,5 

-  kosten met zich meebrengt 
die benodigd zijn voor het 
opzetten en exploiteren 
van de toeristische zorg-
voorziening 

3,0 3,5 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 
 

2,5  2,0 

- maatschappelijke baten 
genereert  4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,5 4,0 

 
3,0  3,0 

- aantrekkelijk is voor po-
tentiële investeerders 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 2,5 3,0 

 
2,5  2,5 

- geïnitieerd kan worden 
door een ‘voortrekker’ 3,5 2,5 2,5 3,0 2,0 2,5 3,0 

 
3,0  3,0 

WENSELIJKHEID, gemid-
deld 3,5 3,9 4,1 3,6 3,3 3,5 3,9 

 
3,5  3,9 

HAALBAARHEID, gemid-
deld 

2,5 2,4 2,6 2,8 2,8 2,8 3,6 
 

2,3  2,7 

   
TOTAAL 3,0 3,1 3,4 3,2 3,0 3,2 3,7 2,9  3,3 
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Net als bij de bestaande zorgvoorzieningen zijn de scores op wenselijkheid hoger dan op 

haalbaarheid. De nieuwe zorgvoorzieningen verschillen onderling qua wenselijkheid wel 

meer dan de bestaande zorgvoorzieningen. Met name de wenselijkheid van een medische 

post scoort lager dan de andere zorgvoorzieningen. Dit houdt verband met het feit dat 

deze zorgoptie relatief laag scoort op de mate waarin het bijdraagt aan de zorg voor de 

Texelaar en de mate waarin het past bij Texel. De opties om een hospice, een revalidatie-

centrum en een sportkliniek te ontwikkelen scoren wat wenselijkheid betreft hoger. Ook 

een röntgenapparaat naar Texel halen scoort relatief hoog op wenselijkheid.  

 

Wat wenselijk is, is niet altijd even haalbaar; zo bleek bij de analyse van de zes bestaande 

zorgvoorzieningen. Binnen de negen nieuwe ideeën voor zorgtoerisme zien we echter dat 

één idee zowel hoog op wenselijkheid als op haalbaarheid scoort. Dat is de eerder ge-

noemde sportkliniek. Het zorghotel, het kuuroord en revalidatiecentrum hebben gemeen 

dat zij relatief gelijke scores hebben over alle criteria heen als we tabel 7.2 kolomsgewijs 

analyseren. De medische post en röntgenapparaat kennen meer variatie in hun scores over 

de criteria, met name omdat zij lager scoren op het volume aan (nieuwe) zorgtoeristen dat 

hiermee getrokken kan worden en de marges die daarmee behaald kunnen worden. De 

onderstaande Figuur 7.2 illustreert nader hoe de negen nieuwe ideeën voor zorgtoerisme 

scoren op beide dimensies van wenselijkheid en haalbaarheid tegelijkertijd.  

 

 

Figuur 7.2: De gemiddelde scores van de negen ideeën voor zorgtoerisme op wenselijk-

heid en haalbaarheid 
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Uit de figuur wordt nogmaals duidelijk dat het oprichten van sportkliniek veruit de hoog-

ste gemiddelde score heeft op beide dimensies. Daarnaast liggen een aantal ideeën voor 

zorgtoerisme dichtbij elkaar wat betreft haalbaarheid; het zorghotel, het kuuroord en 

cosmetische/plastische chirurgie.  De sportkliniek, het revalidatiecentrum en het röntgen-

apparaat liggen daarbij bijna op een lijn wat betreft wenselijkheid met een relatief hoge 

score. Wat betreft inhoudelijke raakvlakken en combinaties met andere zorgvoorzienin-

gen kan de sportkliniek een eigenstandige optie voor zorgtoerisme zijn, maar kan gecom-

bineerd worden met het revalidatiecentrum. Zowel revalidanten als sporters hebben im-

mers fysiotherapie nodig om te herstellen van een operatie of sportblessure. Tussen het 

zorghotel en het hospice liggen ook synergiemogelijkheden. Dit betreft investeringen in 

benodigde bedden, medische apparatuur en verpleegkundig/verzorgend personeel. Daar-

naast hebben deze nieuwe zorgvoorzieningen overeenkomstige scores op duurzaamheid, 

de marges en benodigde kosten en de voortrekkersrol. Hierbij moet wel bedacht worden 

dat de doelgroepen van deze zorgvoorzieningen weinig overlap kennen, waardoor het 

daadwerkelijk onder één dak brengen van deze zorgvoorzieningen geen optie lijkt. Net als 

bij enkele bestaande zorgvoorzieningen zien we hier dat de haalbaarheidsdimensie een 

drempel vormt die pregnanter wordt naarmate de wenselijkheid hoger is. Wat dat betreft 

kan de sportkliniek weer aangeduid worden als quick win. Maar dan wel als quick win 

binnen de opties van nieuwe zorgvoorzieningen voor toeristen, waarvoor een aanzienlijke 

grotere investering nodig is dan het uitbreiden van aanpaste accommodatie en zorgboer-

derijen. De clustering van de sportkliniek met het revalidatiecentrum en het zorghotel met 

het hospice brengt het probleem van financiering en de trekkersrol naar voren. Synergie 

zou hier gecreëerd moeten worden om deze nieuwe zorgvoorzieningen dichterbij te bren-

gen. Dit betekent het bij elkaar brengen van mogelijke initiatiefnemers uit het hotelwe-

zen, de eerstelijns zorg en verpleging/verzorging op Texel, en overkantse tweedelijns 

zorg. De vraag is of het mogelijk is deze goed te combineren ideeën voor zorgtoerisme 

tegelijkertijd op korte termijn te realiseren. Ook hier zal dus, binnen zo’n zelfde collec-

tief, prioritering en planning op korte en langere termijn plaats moeten vinden. 

 

 

7.4 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk zijn in totaal vijftijen verschillende ideeën voor bestaande en nieuwe 

zorgvoorzieningen op Texel om zorgtoerisme te genereren geanalyseerd. Ze zijn systema-

tisch eerst apart van elkaar beoordeeld en gescoord, en daarna vergeleken op hun wense-

lijkheid en haalbaarheid, steeds gemeten met in totaal tien criteria. Naast het analyseren 

van de overall en gemiddelde scores, gaf interpretatie van de resultaten ook aanleiding 

om naar raakvlakken en mogelijke synergie van de zorgtoerisme-opties te kijken.  
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Dat betreft het mogelijk samenbrengen van faciliteiten, investeringen en kartrekkers. 

Daarbij gaat het uiteraard ook om raakvlakken tussen doelgroepen en typen zorgverle-

ning. Hiermee sluiten we aan bij een belangrijke conclusie uit eerder onderzoek dat veel 

eigenstandige initiatieven goed bedacht worden, maar minder slaagkans kennen. Dit 

wordt aan de ene kant veroorzaakt door de complexiteit en schaal van de zorgvoorzienin-

gen, die bij de beoordeling van zowel de bestaande als nieuwe zorgvoorzieningen naar 

voren is gekomen. Aan de andere kant is het analyseren van de overlap de kern achter het 

principe van zorgtoerisme als ‘een mes dat aan twee kanten snijdt’. Sommige zorgtoeris-

me-opties die minder direct bijdragen aan de zorg voor de Texelaar kunnen toch indirect 

daaraan bijdragen omdat zij bepaalde inkomsten, kennis of faciliteiten genereren. 

 

Samengevat komt uit dit hoofdstuk naar voren dat, geredeneerd vanuit de bestaande zorg-

voorzieningen op Texel, het relatief aantrekkelijk is om zorgboerderijen en aangepaste 

accommodaties op het eiland uit te breiden. Daarbij dienen een aantal kansen en bedrei-

gingen in ogenschouw te worden genomen. Beide zorgvoorzieningen scoren namelijk 

niet maximaal op wenselijkheid en haalbaarheid. De aparte scores van Bijlage V beziend 

zijn de voornaamste kansen (1) het ‘vasthouden’ van de trouwe maar ouder wordende 

toerist met deze zorgvoorzieningen, en (2) het aantrekken van nieuwe toeristen die Texel 

nog niet eerder als eiland hebben ervaren dat specifiek op hun beperking en zorgbehoefte 

is afgestemd. Het combineren van de trekkersrol van SIGT en landelijke organisaties voor 

aangepaste accommodaties en zorgboerderijen kan de investeringsdrempel verlagen voor 

de huidige exploitanten om het aanbod uit te breiden. In tweede instantie kan gedacht 

worden aan het uitbreiden van dagopvang van oudere toeristen, tafeltje dekje en thuiszorg 

voor (zorg)toeristen. Maar hierbij is het belangrijk dat eerst een gezamenlijk initiatief-

groep gevormd waarmee investeringsmodel duidelijker wordt. Ook kan gedacht worden 

aan het verder benutten van het dialysecentrum op Texel. Hierbij is het wederom van 

belang dat er gekeken wordt naar synergiemogelijkheden.  

Een grotere stap voorwaarts in het zorgtoerisme is het opzetten van nieuwe zorgdiensten 

op Texel. De scores overall afwegend lijkt de meest wenselijke en haalbare optie het op-

zetten van een sportkliniek, gecombineerd met revalidatiemogelijkheden voor sporters en 

toeristen en Texelaars die na een operatie op het eiland willen revalideren. En daarnaast, 

of kort daarna, het opzetten van een kuuroord, zorghotel of hospice op Texel. In vergelij-

king met deze opties voor nieuw zorgtoerisme vormen de medische post en een röntgen-

apparaat initiatieven die zeer wenselijk zijn, maar in aparte trajecten getrokken kunnen 

worden door samenwerking tussen zorgverleners op Texel en in de omliggende zieken-

huizen. Het realiseren van sportkliniek, zorghotel, of hospice vergt het maken van concre-

te business cases. Het scoringsoverzicht in Bijlage V geeft input voor het specificeren van 

de voornaamste kansen en bedreigingen, en de relevante sterke en zwakke punten van 

Texel in deze. Voor de sportkliniek kan waarschijnlijk volop geprofiteerd worden van het 

gezonde imago van het eiland, waar ook het bevorderen van een gezonde levensstijl van 

de inwoners in meegenomen kan worden. Ook geldt dat synergie mogelijk is als het gaat 
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over revalidatiemogelijkheden. Met begeleidend en aangepast sporten kan tevens een link 

worden gelegd met de hiervoor genoemde aangepaste accommodaties op Texel. Een aan-

dachtspunt is om de ‘juiste’ sporten hiervoor uit te kiezen. En daarnaast af te wegen wat 

een optimale (begin)omvang is van een sportkliniek in termen van faciliteiten en nieuwe 

aan te trekken (én te huisvesten) (para)medisch personeel. Een aparte marktverkenning is 

dus belangrijk. Deze aandachtspunten gelden ook voor het zorghotel of het hospice. Op-

startinvesteringen kunnen gereduceerd worden als vanuit bestaande gebouwen en facili-

teiten gedacht wordt, ook met het oog op de beperkte uitbreidingsruimte op het eiland. 

Voor een zorghotel kan gekeken worden naar bestaande hotels waar al aanpassingen en 

samenwerking met thuiszorg en verpleeghuizen zijn. Voor een hospice is een combinatie 

met het verpleeg- en verzorghuis een optie, maar een aparte locatie is het meest aantrek-

kelijk voor zowel zorgverlener als potentiële zorgtoerist. Voor het kraamhotel is de af-

stand tot de boot van groot belang, voor het hospice geldt dat minder. Samenwerking met 

tweedelijns zorgverleners op het terrein van palliatieve zorg is essentieel voor de persone-

le invulling van deze optie. Daarnaast kan samenwerking met zorgverzekeraars relevant 

zijn als zij deze initiatieven als proeftuin willen subsidiëren.  
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8 Samenvatting en conclusies 
 

 

 

Wat zijn wenselijke en haalbare opties voor zorgtoerisme op Texel voor de korte en lange 

termijn, die ook ten goede komen aan de bewoners van Texel? Dat is de hoofdvraag van 

dit onderzoek. Het onderzoek is opgebouwd langs drie hoofdoelstellingen die in dit 

hoofdstuk worden herhaald. Voor elk van de doelstellingen wordt toegelicht wat de 

hoofdbevindingen zijn, waarbij in het kader van de laatste doelstelling de balans wordt 

opgemaakt en beleidsaanbevelingen worden geformuleerd. 

 

Het eerste doel van het onderzoek was het analyseren van het zorgaanbod op Texel. Het 

gaat daarbij om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, alsook de 

geografische verdeling en samenhang in de organisatie van de zorg. 

 

Zouden we de bijzondere ligging en de grote betekenis van het toerisme wegdenken, dan 

is Texel een relatief kleine gemeente met een bevolking en gezondheidszorg die verge-

lijkbaar is met die van veel andere Nederlandse gemeenten. Texelaars zijn wel relatief 

wat ouder in vergelijking met de inwoners van Kop van Noord-Holland en van Neder-

land. Vergrijzing en ontgroening gaan wat sneller op Texel en ook heeft de bevolking 

gemiddeld een wat lager inkomen. 

Net als in rest van Nederland vervullen de huisartspraktijken op Texel een sterke poort-

wachtersfunctie. De meeste zorgvragen worden in de eerste lijn opgevangen. De huisart-

senzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, paramedische zorg, ambulancezorg en verloskundi-

ge zorg weten elkaar te vinden. Doorverwijzingen naar medisch specialistische zorg ge-

beurt voornamelijk naar het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. De coördinatie van acute 

en spoedeisende zorg verloopt goed door de inzet van ambulance, boot en in enkele ge-

vallen helikopter indien nodig tijdens de avond, nacht en weekenden. Er bestaat wel de 

opvatting dat reguliere poliklinische bezoeken bewoners relatief veel tijd kosten. Ook de 

spoedeisende hulp is relatief duur als ambulance, boot en eventueel de helikopter speciaal 

hiervoor ingezet moeten worden. 

Ook vergelijkbaar met de rest van Nederland is de toename van het aantal ouderen en 

daarmee de behoefte aan thuiszorg, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. 

Daarnaast is de vraag naar fysiotherapeutische zorg en medisch specialistische zorg ver-

grijzingsgevoelig. Voor beide wordt een stijging van 1,5% respectievelijk 4% verwacht. 

Binnen elke leeftijdscategorie zal er een toename zijn van het aantal chronisch zieken per 

1.000 inwoners, en ook de vraag naar mondzorg zal licht kunnen stijgen. Momenteel 

worden deze zorgvoorzieningen geconcentreerd in één of enkele kernen en zijn er minder 

zorgvoorzieningen in het buitengebied. Het is niet vanzelfsprekend dat het aanbod van 

langdurige zorg, mondzorg en ‘overkantse’ medisch specialistische zorg in de toekomst 
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zal meegroeien met de vraag. Voor de langdurige zorg zal ook Texel te maken krijgen 

met het nieuwe beleid om dit met zelfredzaamheid/zelfmanagement, zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen, mantelzorg, sociale wijkteams en vrijwilligerswerk op te vangen. De 

vraag is echter of de benodigde capaciteit voldoende aanwezig is (of zal zijn) op Texel. 

Het aanbod van bepaalde medisch specialistische zorg kan mogelijk ook veranderen als 

het Gemini ziekenhuis minder disciplines zal gaan aanbieden, door het landelijk ingezette 

concentratiebeleid en haar samenwerking met andere ziekenhuizen. Hiervoor bestaan 

voor de Texelaars weinig alternatieven aangezien er op het eiland vanuit de eigen bevol-

king te weinig volume is om specialistische zorgvoorzieningen kosteneffectief aan te 

bieden. De vrees is dat om dezelfde reden de revalidatiemogelijkheden voor ouderen op 

Texel zullen verdwijnen en de verloskundige zorg op het eiland steeds meer onder druk 

komt te staan. 

In contrast hiermee staat dat de huidige toeristenstroom al decennia voor piekbelastingen 

in de huisartsenzorg zorgt. Per jaar zijn er naar schatting ongeveer 61.000 contacten van 

inwoners en 6.200 contacten van toeristen met de huisartsen op Texel. Ongeveer één der-

de deel van de contacten die toeristen hebben met de huisarts vindt plaats tijdens de 

ANW-diensten, en 40% in de maanden juli en augustus. De meest voorkomende diagnose 

bij de huidige toeristen is blaasontsteking en scheur- en snijwonden. Daarnaast doen de 

jongste leeftijdsgroep van de 0-4-jarigen en hun ouders vaker als passant een beroep op 

de huisarts. De Texelse huisartsen hebben in totaal 10% meer patiëntcontacten in verband 

met de toeristen. Het aantal toeristen dat een beroep zal doen op de huisartsenzorg op 

Texel zal kunnen toenemen met een stijging in de leeftijd bij de toeristen. De huisartsen 

verwachten dat het moeilijker wordt om de toeristenstroom te blijven opvangen omdat 

hun opvolgers en vervangers lastiger te werven zijn en vaker op parttime basis willen 

werken. 

Al deze ontwikkelingen maken het begrijpelijk dat al langere tijd nagedacht wordt over 

de mogelijkheden om ‘zorgtoerisme’ op Texel te stimuleren. Het gaat daarbij om cure en 

care die de huidige toeristen langer aan het eiland bindt, maar vooral om nieuwe doel-

groepen te werven die voor bepaalde cure of care diensten Texel gaan bezoeken in com-

binatie met een vakantieverblijf. Van deze zorgdiensten zouden dan ook de Texelaars 

kunnen profiteren. 

 

Het tweede doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de mogelijkheden om 

zorgtoerisme op Texel te stimuleren. Hierbij gaat het om zorgdiensten die in de behoefte 

van zowel de toeristen als de Texelaars voldoen, en die in eerste aanleg wenselijk en 

haalbaar lijken. 

 

De huidige toeristenpopulatie op Texel bestaat vooral uit Nederlanders (ongeveer 75%) 

en Duitsers (ongeveer 25%). Nederlandse toeristen zijn overwegend woonachtig in de 

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland en Duitse toeristen in Noordrijn-

Westfalen. Het gaat vooral om stellen (gehuwden en samenwonenden) in de leeftijdscate-
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gorie van 45 tot 55. Het merendeel van de huidige bezoekers van Texel is hoog opgeleid 

en een groot aandeel (twee derde) verdient meer dan het modale inkomen. De huidige 

toeristenpopulatie blijkt bovendien een vaste bezoekersgroep te zijn en verblijft met name 

in de periode april tot november op het eiland, waarbij de zomermaanden (juni, juli, au-

gustus) het meest populair zijn. Ouderen bezoeken Texel vaker in het voor- en naseizoen 

in vergelijking met jongere toeristen, die Texel vaker bezoeken in het hoogseizoen. Toe-

risten met een Duitse nationaliteit verblijven over het algemeen langer dan Nederlanders. 

De belangrijkste redenen om naar Texel te komen zijn het strand en de natuur en interes-

ses liggen dan ook voornamelijk bij het strand, de natuur en wandelen en fietsen. Uit onze 

enquête onder ruim 200 toeristen gehouden in augustus 2013, blijkt dat de potentiële be-

langstelling voor zorgdiensten (breed geformuleerd, inclusief welness) onder het gros van 

de Nederlandse toeristen relatief gering is. Onder de Duitse toeristen is de belangstelling 

wat hoger maar dit kan ook te maken hebben met de directe toegankelijkheid van specia-

listische zorg in Duitsland. Men verwacht voornamelijk dat de basis zorgvoorzieningen 

goed geregeld zijn. Er worden wel al enkele voorbeelden van zorgtoerisme op Texel aan-

geboden, zoals zorgboerderijen, aangepaste vakantiewoningen, dagbesteding en thuis-

zorg, een dialysecentrum en een verslavingskliniek. De meeste van deze zorgdiensten 

maken het mogelijk dat toeristen met een bepaalde zorgvraag op vakantie kunnen gaan.  

Het is belangrijk om een onderscheid te maken in de zorg voor toeristen, en zorgtoerisme. 

Het eerste is in voldoende mate aanwezig, het tweede bestaat alleen nog in potentie. Het 

idee om zorgtoerisme te stimuleren op Texel wordt door bijna iedereen op het eiland on-

dersteund, zolang het beroep dat wordt gedaan op de huidige capaciteit aan zorgverleners 

niet dermate toeneemt dat het ten koste gaat van de zorg voor de inwoners van Texel.  

Een aantal studies heeft de afgelopen jaren meerdere potentiële ideeën opgeleverd. Er zijn 

initiatieven van zorgverleners, investeerders, ook wordt in de samenwerking met het Ge-

mini zorgtoerisme besproken. De meest genoemde ideeën die in potentie ook aan de zorg 

voor de Texelaar ten goede kunnen komen zijn het aanbieden van revalidatie, 

(top)sportbegeleiding, verpleging en verzorging voor chronisch zieken, gehandicapten en 

acute zorgpatiënten, palliatieve zorg en verloskundige zorg, dialyses, en radiodiagnostiek 

zoals een röntgenapparaat. Dit zou dan kunnen in concrete voorzieningen zoals een medi-

sche post, zorghotel, een sportcentrum of revalidatiekliniek, apart op te richten of in com-

binatie met bestaande zorgvoorzieningen. Afgezien van de medische post zijn al deze 

ideeën nog latent. Onder veel stakeholders binnen en buiten de begeleidingscommissie 

van dit onderzoek bestaat het gevoel dat het bij ideeën blijft, omdat de haalbaarheid niet 

bekend is en er geen duidelijke initiatiefnemer is die deze coördineert, bundelt of priori-

teert. 
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Het derde doel verbindt het eerste en tweede: het verbinden van de knelpunten in het 

huidige zorgaanbod op Texel met de opties voor zorgtoerisme. Mogelijke ideeën voor 

zorgtoerisme worden beoordeeld op verschillende criteria en met elkaar vergeleken. Op 

basis hiervan worden afgewogen aanbevelingen geformuleerd. 

 

Op basis van alle interviews en focusgroepgesprekken met ongeveer 45 inwoners en 

zorgverleners, een enquête onder bijna 200 toeristen, bestudering van landelijke cijfers, 

en eerder onderzoek, zijn de hiervoor genoemde ideeën voor bestaand en toekomstig 

zorgtoerisme door ons beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid. Deze beoordelingen 

zijn ook voorgelegd aan de begeleidingscommissie. Bij de beoordeling op wenselijkheid 

speelde de mate waarin de Texelaar van de zorgdienst kan profiteren, ‘passendheid’ bij 

Texel, en innovativiteit een rol. Bij haalbaarheid zijn de opties beoordeeld op potentieel 

volume, geschatte kosten, draagvlak en trekkersrol. 

 

Alle bestaande en mogelijke vormen van zorgtoerisme scoren goed op wenselijkheid, 

maar verschillen vooral in de mate van haalbaarheid. Dit heeft sterk te maken met de 

mate van (voor)investeringen die benodigd zijn en de onzekerheid dat met de optie ook 

daadwerkelijk een rendabel volume aan nieuwe (zorg)toeristen naar Texel getrokken kan 

worden. Hierbij moet niet vergeten worden dat op zorgtoerisme tot nu geen expliciet be-

leid is gevoerd. Ook particuliere investeringen zijn beperkt gebleven, deels vanwege de-

zelfde onzekerheid en (volgens een aantal door ons geraadpleegde stakeholders) deels 

vanwege een gebrek aan doorzettingsmacht en initiatiefbundeling. Dit dilemma speelt 

uiteraard ook bij dit onderzoek. Aan de ene kant lijkt het het meest aantrekkelijk om de 

meest haalbare opties als eerste verder uit te bouwen, en te bezien of deze een basis ople-

veren voor de (thans) meer haalbare ideeën voor zorgtoerisme (better safe than sorry). 

Aan de andere kant heeft zo’n benadering als nadeel dat de meer innovatieve en duurdere 

ideeën voor zorgtoerisme buiten beeld zijn en misschien wel altijd blijven. Nieuwe zaken 

ondernemen betekent nu eenmaal risico nemen. En onzekerheden zijn nooit helemaal weg 

te nemen, maar kunnen wel onderkend en verkleind worden. Met dit dilemma in ons ach-

terhoofd bevelen we aan een tweesporenbeleid te volgen met elk haar eigen strategie en 

aandachtspunten. 

 

Het eerste spoor is de ‘veilige weg’; het verder uitbouwen van de bestaande zorgdiensten, 

maar dan voor toeristen. Het gaat om zorgboerderijen, aangepaste vakantiewoningen, 

thuiszorg en dagbesteding (inclusief diensten als wondzorg, stomazorg). Omdat dit voort-

bouwt op de bestaande voorzieningen vergt het in principe weinig nieuwe investeringen. 

Wel moet met schaarste aan personeel rekening worden gehouden, aangezien de nu werk-

zame hulpverleners vergrijzen en/of in deeltijd werken. Daarom is overleg nodig tussen 

de verleners van thuiszorg, verpleging en verzorging en begeleiding op Texel. Zij dienen 

na te gaan of en hoe zij hun diensten voor (nieuwe) toeristen zouden kunnen inrichten. 

Een collectief plan of rooster kan helpen om personeel en hulpmiddelen uit te kunnen 
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wisselen, met name voor de perioden waarin relatief veel van deze zorgtoeristen op het 

eiland verblijven. Wanneer deze zorgdiensten gericht zijn op oudere (zorg)toeristen, die 

Texel relatief vaker in het voor- en naseizoen bezoeken in vergelijking met jongere toeris-

ten, kan deze vorm van zorgtoerisme tevens bijdragen aan seizoensspreiding van de toe-

ristendruk. ICT en e-health kunnen ook helpen om efficiënt contact te onderhouden met 

zorgverleners van patiënten uit hun eigen woonplaats. Het idee is om cliënten een (letter-

lijk) breed verzorgde vakantie aan te bieden, al dan niet samen met hun partner, familie of 

andere mantelzorgers. Het is principiële randvoorwaarde dat de zorgtoerisme-initiatieven 

niet ten koste gaan van de thuiszorg en ondersteuning aan de huidige bewoners. Zo bezien 

is deze ‘veilige weg’ dus niet per definitie haalbaar. Maar het bundelen en coördineren 

van deze mogelijkheden om het zorgaanbod voor toeristen uit te breiden kan sowieso 

zinvol zijn, omdat het aansluit bij het landelijke beleid om integrale, patiëntgerichte zorg 

en zelfredzaamheid te stimuleren. Vanuit het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, 

NPCF en veel andere partijen wordt steeds meer aangedrongen op het ontschotten van 

zorgechelons, samenwerking tussen zorgdisciplines en zorgorganisaties, en eigen regie 

van burger, cliënt en patiënt. De bundeling van deze ideeën biedt mogelijkheden voor 

Texel om hierop aan te sluiten, te leren van andere zorgintegratieprojecten en mogelijk 

ook financiering daarvoor te verwerven. In eerste instantie ten behoeve voor haar eigen 

bewoners, maar in het verlengde daarvan ook voor bestaande en nieuwe toeristen. Flanke-

rend zou meer aandacht besteed moeten worden aan het meer bekendheid geven aan 

Texel waar volop aangepaste vakantiewoningen, zorgboerderijen, thuiszorg en dagbeste-

dingen aanwezig zijn. Samenwerking met landelijke patiënten- en belangenverenigingen 

om via internet goed vindbaar te zijn is hierbij zeer belangrijk. Dit zou ons inziens het 

best getrokken kunnen worden door de Gemeente en de huidige zorgaanbieders en ex-

ploitanten van zorgboerderijen en aangepaste woningen. Een idee is ook een zorgcoördi-

nator hiervoor aan te stellen. 

 

Het tweede spoor is de meer ‘risicovolle weg’. Deze vergt relatief veel inspanning, inves-

tering, coördinatie en risicoberekening. Meer dan bij de bestaande zorgdiensten zullen 

hier de kosten voor de baten uitgaan. Alle opties afgewogen, blijkt uit onze beoordelingen 

dat het opzetten van zorg en begeleiding voor/van (top)sporters een initiatief is waarvoor 

als eerste een business case gemaakt kan worden. In de meest vergaande variant kan dit 

het inrichten van een nieuw complex voor een sportkliniek zijn. Dit is uit innovatie- en 

marketingoogpunt wellicht het meest aantrekkelijk, maar het is ook het duurst en moet 

ook stroken met bestemmingsplannen en de ‘Texelse maat’. Daarom zou beter gezocht 

kunnen worden naar het (her)gebruiken van sport- of vermaaklocaties op Texel (bij voor-

keur met zwemgelegenheid) die niet of minder benut worden. Op zo’n locatie zouden dan 

ook andere diensten voor zorgtoeristen kunnen worden aangeboden, die we op zichzelf 

als minder haalbaar hebben beoordeeld. Uit onze analyses blijkt dat qua gemeenschappe-

lijke bemensing, ‘combinatieverkoop’ en marketing, het combineren van sportfaciliteiten, 

revalidatie en gehandicaptensport het meest voor de hand ligt. Hiervoor is dus een duide-
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lijke trekkersrol en uitgewerkt business plan cruciaal. Om voor een faciliteit waarmee 

sportbegeleiding en revalidatie wordt aangeboden (nieuwe) toeristen te werven, dient 

nagegaan te worden welke sporten hiervoor in aanmerking komen. Naast ‘generieke’ 

sporten als lopen, fietsen en zwemmen kan een rondgang langs de sportbonden in Neder-

land zinvol zijn, evenals een inventarisatie van sportevenementen die gehouden wor-

den/zijn op Texel, welke bekende sporters al eens op Texel geweest zijn, of wonen, et 

cetera. Ook een rondgang langs zorgverzekeraars kan behulpzaam zijn om na te gaan 

welke sport/zorg-initiatieven zij zouden willen ondersteunen. Voor (breed opgeleide) 

sport- en revalidatieartsen, fysiotherapeuten of bewegingswetenschappers zou het aan-

trekkelijk gemaakt moeten worden om op Texel te komen werken. Bij voorkeur op flexi-

bele basis en afhankelijk van de groepen op Texel deze faciliteiten gaan gebruiken. Het 

feit dat fysiotherapeuten momenteel (maar mogelijk tijdelijk) moeite hebben om een baan 

te vinden lijkt voor deze toeristische zorgoptie gunstig te zijn. In tegenstelling tot het 

eerste spoor, zal een trekkerstrol ons inziens ingenomen moeten worden door een groep 

particuliere ondernemers die uiteraard affiniteit met sport en bewegen moeten hebben. 

Connecties met landelijke sport- en bewegen-programma’s, branche- en beroepsorganisa-

ties, is daarbij belangrijk. De gemeente kan hierbij een ondersteunende rol spelen. Ter 

marketing van dit idee kan aan een bekende sporter als ‘promotor’ worden gedacht.  

Deze uitwerking van de risicovolle weg betekent niet dat de andere zorgtoerisme-opties, 

de ideeën rond verzorging en verpleging in een zorghotel, palliatieve zorg en verloskun-

dige zorg, niet ook uitgewerkt kunnen worden. In de marketing en uitstraling naar poten-

tiële nieuwe doelgroepen passen deze ideeën meer bij elkaar dan bij het idee om sport- en 

revalidatiediensten in een voorziening aan te bieden. Qua prioritering hebben we deze 

opties als relatief minder haalbaar beoordeeld, met name gezien het te werven volume aan 

nieuwe zorgtoeristen, de complexiteit van deze zorgdiensten en de potentiele marges die 

hierop behaald kunnen worden.  

 

Tenslotte 

Dit onderzoek heeft met een ‘blik van buiten’ gekeken naar de zorg op Texel en de opties 

voor zorgtoerisme. We constateren dat de zorg op Texel goed is maar ook dat er knelpun-

ten zijn en dreigen. Voor het idee om met zorgtoerisme deze knelpunten te verminderen, 

is er draagvlak en is een aantal ideeën voor zorgtoerisme ons inziens ook haalbaar. Als 

onderzoekers hebben we de ideeën voor zorgtoerisme open en kritisch geanalyseerd. 

Voor een aantal ideeën zien we structurele beperkingen die inherent zijn aan de schaal 

waarop op Texel nieuwe faciliteiten, menskracht en middelen gemobiliseerd kunnen wor-

den. Er is geen sprake van een ‘nieuwbouw’-situatie waarin veel meer opties mogelijk 

zouden zijn. Alle opties moeten ingepast worden in de huidige bebouwing, bemensing en 

door (voor)financiering op gang worden gebracht. Dit vergt creativiteit en gebundeld 

initiatief, coördinatie en samenwerking. 

Daarom pleiten we aan het einde van dit onderzoek voor een tweesporenbeleid. Tussen 

wat we hiervoor we hiervoor ‘het veilige spoor’ en ‘het meer risicovolle spoor’ hebben 
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genoemd, zijn nog andere (combinatie)varianten te bedenken. Het is ons inziens echter nu 

het meest verstandig beide sporen naast elkaar te ontwikkelen. Voor het spoor om zorg-

toerisme te ontwikkelen via het uitbreiden van zorg-toeristische diensten rond de chroni-

sche, langdurige en gehandicaptenzorg, is het belangrijk dat dit gecoördineerd wordt bin-

nen het publieke domein. Het spoor om nieuwe toeristische zorgdiensten rond sport en 

revalidatie te ontwikkelen, vergt samenwerking tussen partijen in het publieke en private 

domein. Voor dit tweede spoor zal de onderzoeksagenda uitgebreider zijn om goede busi-

ness cases en haalbaarheidsstudies op te stellen. Met name moet gepeild worden of bin-

nen Nederland en (bepaalde delen van) Duitsland de belangstelling potentieel groot ge-

noeg is. En daarnaast of er voldoende partners zullen zijn om deze nieuwe doelgroepen te 

mobiliseren en te gaan bedienen. 

In ons onderzoek hebben we geen rekening gehouden met verandering van externe facto-

ren, politieke, sociale of economische omstandigheden die over een aantal jaar de wense-

lijkheid en haalbaarheid van de opties weer in een ander daglicht zouden kunnen stellen. 

Scenario’s daarvoor zijn wel te bedenken en op te stellen, maar dit zou verder gaan dan 

de vraagstelling van dit onderzoek: namelijk wat (thans) de wenselijke en haalbare opties 

voor zorgtoerisme op Texel voor de korte en lange termijn zijn die ook ten goede komen 

aan de bewoners van Texel. De tijd is nu rijp om de opties voor te leggen aan de belang-

hebbenden en hun de eigen afweging laten maken aan welk spoor of sporen zij willen 

bijdragen. Gezamenlijke actie en coördinatie is daarbij van groot belang om de kansen 

optimaal te benutten. De basis is de goede zorg die dagelijks op Texel wordt verleend, 

zowel aan haar inwoners als toeristen. Het is verstandig alle zorgtoeristische initiatieven 

te coördineren vanuit het voorgetelde tweesporenbeleid. Verder beleidsondersteuning en 

begeleidend onderzoek is daarbij noodzakelijk om de voortgang van beide sporen stimu-

leren, te monitoren indien noodzakelijk bij te stellen.  
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Bijlage I Voorbeeld draaiboek focusgroepgesprek 
 

 

Tijd Wat Uitleg 
15 min Introductie  Welkom 

 Voorstelronde 
 Aanleiding en uitleg focusgroep: 

- Gemeente Texel 
- Duur focusgroep-bijeenkomst 

(ongeveer anderhalf uur) 
- Bezwaar tegen opname? 

15 min Thema ‘huidige balans tussen vraag en 
aanbod van zorg op Texel’, deel 1 

 Enkele trends en cijfers: inwoners 
en gebruik van zorg op Texel in 
2012, op basis van de leeftijd en 
zorggebruik van alle Texelaars, 
Noord-Hollanders en Nederlanders. 

 Vraag: “Is er, volgens u, nu vol-
doende zorg voor de Texelaars 
aanwezig op Texel? 
- Bereikbaarheid 
- Kwaliteit 
- Betaalbaarheid 

15 min Thema ‘huidige balans tussen vraag en 
aanbod van zorg op Texel’, deel 2 

 Vraag: “Wat ontbreekt er, volgens 
u, nu aan zorg voor de Texelaars?” 

15 min Pauze  
15 min Thema ‘toekomstige balans tussen vraag en 

aanbod van zorg op Texel’, deel 1 
 Vraag: “Als u, bij wijze van spre-

ken, in een glazen bol zou kunnen 
kijken, waar denkt u dat het met de 
zorg op Texel naar toegaat in de 
komende 5 of 10 jaar?” 

15 min Thema ‘toekomstige balans tussen vraag en 
aanbod van zorg op Texel’, deel 2 

 Vraag: “Als u het, bij wijze van 
spreken, voor het zeggen had op 
Texel, wat zou u dan veranderen 
(toevoegen) aan de zorg?”  

15 min Thema ‘zorg voor toeristen én Texelaars’  Vertel: TESO-boot is gratis voor de 
inwoners van Texel en kost geld 
voor toeristen.  

 Wij geven suggesties voor (een 
uitbreiding van) zorg op Texel, zo-
als: 
- Ziekenhuisbedden voor moni-

toring in de nacht 
- Buitenpoli voor consultatie bij 

specialisten 
- Revalidatiecentrum 
- Afkickkliniek 
- Röntgenapparaat 
- Uitbreiding zorgboerderijen 

 Vraag: “Van welke ideeën bent u 
een voorstander, van welke een te-
genstander? Waarom?” 

 Vraag: “Welke (andere) ideeën zijn 
volgens u zinvol en aantrekkelijk 
als het gaat over zorg voor zowel 
passanten/toeristen als de inwoners 
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Tijd Wat Uitleg 
van Texel?” 

 Vraag: “Heeft u andere suggesties 
voor zorg voor passanten/toeristen 
die bijdragen aan het zorgaanbod 
voor de Texelaars?” 

15 min Afsluiting  Wat gaan wij doen met wat u ver-
teld heb? 

 Dank voor uw aanwezigheid en dat 
u uw ervaringen en mening met 
ons wilde delen. 

 Wij overhandigen een kleine atten-
tie uit Utrecht. 
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Bijlage II Vragenlijst toeristen 

 

 
 

 

 

 

 

 

WAT  WILLEN TOERISTEN AAN ZORG 

OP TEXEL? 

VRAGENLIJST 

 

 

  

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

De Gemeente Texel wil graag optimale zorg aanbieden aan 

inwoners en bezoekers van Texel. U helpt ons met ons on-

derzoek door deze vragenlijst in te invullen. Het invullen 

duurt slechts 5 minuten. Uiteraard worden uw antwoorden 

vertrouwelijk behandeld. 

 

U kunt de vragenlijst zonder postzegel versturen naar: NI-

VEL, Antwoordnummer 4026, 3500 VB Utrecht.  

 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
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1. Wat is uw geboortejaar, geslacht en woonplaats?  

Geboortejaar: __ __ __ __           Geslacht:   Man 

Woonplaats: _________________________     Vrouw 

 

2. Hoe vaak bent u op Texel geweest? 

 Nog nooit      1 keer      2 keer      3 keer      Meer dan 3 keer      

 

3. Is het voor u of uw familie/vrienden van belang dat 

onderstaande zorgvoorzieningen op Texel worden 

aangeboden? 

 

Nee, niet 

voor ons 

van belang 

Ja,  

eventueel 

voor ons 

van belang 

Ja,  

nu al voor 

ons van 

belang 

a. Vakantieaccommodatie voor mindervaliden     

b. Zorgboerderij    

c. Zorghotel    

d. Dialysecentrum    

e. Revalidatiecentrum    

f. Zwangerschapszorg/bevallen    

g. Kindertandarts (angstige kinderen, kinderen met beperking)    

h. Thuiszorg tijdens vakantie    

i. Leen / huur hulpmiddelen en verpleegartikelen    

j. Dagbesteding / verblijf in verzorgings- of verpleeghuis    

k. Creatieve therapie (bv. muziek- of danstherapie)    

l. Wondzorg    

m. Stomazorg     

n. Stervensbegeleiding    

o. Wellness (bv. sauna's, stoombaden en kuuroorden)    

p. Alternatieve geneeswijzen (bv. acupunctuur of homeopa-

thie)
   

q. Tandheelkundige zorg / gebitsbehandelingen    

r. Plastische chirurgie (bv. met herstel)    

s. Cosmetische zorg (bv. afslankkliniek, haartransplantatiekli-

niek)
   

t. Ooglaserchirurgie    

u. Dermatologie kliniek    
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4. Vindt u dat er momenteel voldoende zorg voor uzelf en/of uw familie/vrienden 

aanwezig is op Texel? 

 Ja 

 Nee. Het volgende is onvoldoende of ontbreekt op het eiland:  

 

….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

………………………………………………………………………………………………

……………. 

………………………………………………………………………………………………

……………. 

 Weet ik niet, want ik ben onbekend met het zorgaanbod op Texel  

 

5. Bent u wel eens naar een locatie afgereisd om daar vakantie en zorg te combi-

neren? 

 Nee 

 Ja. Ik ben naar ____________________________________ (land, plaats) 

gegaan om de volgende zorg te ontvangen: 

 

.…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

 Wil ik liever niet zeggen 
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Bijlage III Gedetailleerde tabellen gezondheidsenquêtes 

 

Gedetailleerde tabellen over gezondheid en zorggebruik van Texelaars o.b.v. lokale, regi-

onale en nationale data uit gezondheidsenquêtes
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Contact met zorgverleners  

(schatting voor Texel voor 2012 o.b.v. lokale, regionale of landelijke data) 
Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 

Huisarts Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met contact in 1 jaar 0-12 jaar 1.076 63,8 1.076 63,8 1.076 63,8 x 2011 
Min.: 9.375 patiënten (= 69%) 12-19 jaar 808 64,2 808 64,2 808 64,2 x 2011 
Max.: 10.038 patiënten (= 73%) 19-65 jaar 6.000 74,2 5.329 65,9 5.854 72,4 2007 2011 

>=65 jaar 2.154 81,7 2.162 82,0 2.197 83,3 2009 2011 
Totaal 10.038 73,4 9.375 68,6 9.935 72,7 2007/09 & x 2011 

Aantal # / pat. Aantal # / pat. Aantal # / pat. 
Aantal contacten (per patiënt) 0-12 jaar 4.950 4,6 4.950 4,6 4.950 4,6 x 2011 
Min.: 57.775 contacten (= 6,2 / pat.) 12-19 jaar 3.555 4,4 3.555 4,4 3.555 4,4 x 2011 
Max.: 61.737 contacten (= 6,2 / pat.) 19-65 jaar 36.000 6,0 31.974 6,0 35.124 6,0 2007 & x 2011 

>=65 jaar 17.232 8,0 17.296 8,0 17.576 8,0 2009 & x 2011 
Totaal 61.737 6,2 57.775 6,2 61.205 6,2 2007/09 & x 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Tandarts Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met contact in 1 jaar 0-12 jaar 1.324 78,5 1.324 78,5 1.324 78,5 x 2011 
Min.: 10.467 patiënten (= 77%) 12-19 jaar 1.219 96,9 1.234 98,1 1.161 92,3 2009 2011 
Max.: 10.603 patiënten (= 78%) 19-65 jaar 6.663 82,4 6.469 80,0 6.631 82,0 2007 2011 

>=65 jaar 1.305 49,5 1.440 54,6 1.487 56,4 2009 2011 
Totaal 10.511 76,9 10.467 76,6 10.603 77,6 2007/09 & x 2011 

Aantal # / pat. Aantal # / pat. Aantal # / pat. 
Aantal contacten (per patiënt) 0-12 jaar 3.310 2,5 3.310 2,5 3.310 2,5 x 2011 
Min.: 32.383 contacten (= 3,1 / pat.) 12-19 jaar 3.291 2,7 3.332 2,7 3.135 2,7 2009 & x 2011 
Max.: 32.869 contacten (= 3,1 / pat.) 19-65 jaar 21.322 3,2 20.701 3,2 21.219 3,2 2007 & x 2011 

>=65 jaar 4.568 3,5 5.040 3,5 5.205 3,5 2009 & x 2011 
Totaal 32.491 3,1 32.383 3,1 32.869 3,1 2007/09 & x 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Fysiotherapeut Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met contact in 1 jaar 0-12 jaar 59 3,5 101 6,0 120 7,1 2007 2011 
Min.: 2.628 patiënten (= 19%) 12-19 jaar 196 15,6 196 15,6 196 15,6 x 2011 
Max.: 3.211 patiënten (= 23%) 19-65 jaar 2.078 25,7 1.674 20,7 2.151 26,6 2007 2011 

>=65 jaar 746 28,3 657 24,9 744 28,2 2009 2011 
Totaal 3.079 22,5 2.628 19,2 3.211 23,5 2007/09 & x 2011 

Aantal # / pat. Aantal # / pat. Aantal # / pat. 
Aantal contacten (per patiënt) 0-12 jaar 773 13,1 1.323 13,1 1.572 13,1 2007 & x 2011 
Min.: 46.811 contacten (= 17,8 / pat.) 12-19 jaar 2.254 11,5 2.254 11,5 2.254 11,5 x 2011 
Max.: 57.075 contacten (= 17,9 / pat.) 19-65 jaar 34.910 16,8 28.123 16,8 36.137 16,8 2007 & x 2011 

>=65 jaar 17.158 23,0 15.111 23,0 17.112 23,0 2009 & x 2011 
Totaal 55.095 17,9 46.811 17,8 57.075 17,8 2007/09 & x 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Medisch specialist Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Contact in laatste jaar 0-12 jaar 329 19,5 371 22,0 498 29,5 2007 2011 
Min.: 4.223 patiënten (= 31%) 12-19 jaar 299 23,8 299 23,8 299 23,8 x 2011 
Max.: 5.568 patiënten (= 41%) 19-65 jaar 2.240 27,7 2.612 32,3 3.170 39,2 2007 2011 

>=65 jaar 1.355 51,4 1.395 52,9 1.601 60,7 2009 2011 
Totaal 4.223 30,9 4.677 34,2 5.568 40,7 2007/09 & x 2011 

Aantal # / pat. Aantal # / pat. Aantal # / pat. 
Aantal contacten (per patiënt) 0-12 jaar 1.382 4,2 1.558 4,2 2.092 4,2 2007 & x 2011 
Min.: 24.400 contacten (= 5,8 / pat.) 12-19 jaar 1.495 5,0 1.495 5,0 1.495 5,0 x 2011 
Max.: 32.210 contacten (= 5,8 / pat.) 19-65 jaar 13.664 6,1 15.933 6,1 19.337 6,1 2007 & x 2011 

>=65 jaar 7.859 5,8 8.091 5,8 9.286 5,8 2009 & x 2011 
Totaal 24.400 5,8 27.077 5,8 32.210 5,8 2007/09 & x 2011 
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Gebruik van ziekenhuisvoorzieningen  

(schatting voor Texel voor 2012 o.b.v. lokale, regionale of landelijke data) 

 
Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 

Klinische opname Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Ziekenhuisopname in laatste jaar 0-12 jaar 115 6,8 108 6,4 67 4,0 2007 2011 
Min.: 912 patiënten (= 7%) 12-19 jaar 31 2,5 31 2,5 31 2,5 x 2011 
Max.: 1.047 patiënten (= 8%) 19-65 jaar 323 4,0 526 6,5 501 6,2 2007 2011 

>=65 jaar 443 16,8 382 14,5 345 13,1 2009 2011 
Totaal 912 6,7 1.047 7,7 944 6,9 2007/09 & x 2011 

Aantal # / pat. Aantal # / pat. Aantal # / pat. 
Aantal opnames (per patiënt) 0-12 jaar 138 1,2 130 1,2 80 1,2 2007 & x 2011 
Min.: 1.174 contacten (= 1,3 / pat.) 12-19 jaar 40 1,3 40 1,3 40 1,3 x 2011 
Max.: 1.351 contacten (= 1,3 / pat.) 19-65 jaar 420 1,3 684 1,3 651 1,3 2007 & x 2011 

>=65 jaar 576 1,3 497 1,3 449 1,3 2009 & x 2011 
Totaal 1.174 1,3 1.351 1,3 1.220 1,3 2007/09 & x 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Dagopname Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Dagopname in laatste jaar 0-12 jaar 105 6,2 105 6,2 105 6,2 x 2011 
Min.: 915 patiënten (= 7%) 12-19 jaar 58 4,6 58 4,6 58 4,6 x 2011 
Max.: 1.113 patiënten (= 8%) 19-65 jaar 380 4,7 558 6,9 655 8,1 2007 2011 

>=65 jaar 372 14,1 306 11,6 295 11,2 2009 2011 
Totaal 915 6,7 1.027 7,5 1.113 8,1 2007/09 & x 2011 

Aantal # / pat. Aantal # / pat. Aantal # / pat. 
Aantal opnames (per patiënt) 0-12 jaar 126 1,2 126 1,2 126 1,2 x 2011 
Min.: 1.540 contacten (= 1,6 / pat.) 12-19 jaar 99 1,7 99 1,7 99 1,7 x 2011 
Max.: 1.834 contacten (= 1,7 / pat.) 19-65 jaar 608 1,6 893 1,6 1.048 1,6 2007 & x 2011 

>=65 jaar 707 1,9 581 1,9 561 1,9 2009 & x 2011 
Totaal 1.540 1,7 1.699 1,7 1.834 1,6 2007/09 & x 2011 

 

Gebruik van medicijnen  

(schatting voor Texel voor 2012 o.b.v. lokale, regionale of landelijke data) 

 
Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 

Voorgeschreven medicijngebruik Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met gebruik in 2 weken 0-12 jaar 369 21,9 356 21,1 241 14,3 2007 2011 
Min.: 4.935 patiënten (= 36%) 12-19 jaar 230 18,3 230 18,3 230 18,3 x 2011 
Max.: 5.785 patiënten (= 42%) 19-65 jaar 3.372 41,7 2.685 33,2 3.194 39,5 2007 2011 

>=65 jaar 1.814 68,8 1.664 63,1 2.007 76,1 2009 2011 
Totaal 5.785 42,3 4.935 36,1 5.672 41,5 2007/09 & x 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Niet-voorgeschreven medicijngebruik Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met gebruik in 2 weken 0-12 jaar 1.110 65,8 1.145 67,9 550 32,6 2007 2011 
Min.: 4.135 patiënten (= 30%) 12-19 jaar 374 29,7 374 29,7 374 29,7 x 2011 
Max.: 4.813 patiënten (= 35%) 19-65 jaar 2.393 29,6 2.094 25,9 3.032 37,5 2007 2011 

>=65 jaar 438 16,6 522 19,8 857 32,5 2009 2011 
Totaal 4.315 31,6 4.135 30,3 4.813 35,2 2007/09 & x 2011 
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Zelf-gerapporteerde gezondheidsproblemen 

(schatting voor Texel voor 2012 o.b.v. lokale, regionale of landelijke data) 

 
Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 

Diabetes Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met diabetes 0-12 jaar 7 0,4 3 0,2 2 0,1 2007 2011 
Min.: 637 patiënten (= 5%) 12-19 jaar 11 0,9 6 0,5 11 0,9 2009 2011 
Max.: 772 patiënten (= 6%) 19-65 jaar 380 4,7 243 3,0 340 4,2 2007 2011 

>=65 jaar 374 14,2 385 14,6 414 15,7 2009 2011 
Totaal 772 5,6 637 4,7 767 5,6 2007/09 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Hart en vaten Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met hart en vaatziekten 0-12 jaar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x 2011 
Min.: 2.241 patiënten (= 16%) 12-19 jaar 20 1,6 20 1,6 20 1,6 x 2011 
Max.: 2.849 patiënten (= 21%) 19-65 jaar 1.464 18,1 1.116 13,8 1.423 17,6 2007 2011 

>=65 jaar 1.134 43,0 1.105 41,9 1.406 53,3 2009 2011 
Totaal 2.618 19,2 2.241 16,4 2.849 20,8 2007/09 & x 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Kanker Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met kanker 0-12 jaar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 x 2011 
Min.: 158 patiënten (= 1%) 12-19 jaar 8 0,6 5 0,4 0 0,0 2009 2011 
Max.: 367 patiënten (= 3%) 19-65 jaar 0 0,0 154 1,9 97 1,2 2007 2011 

>=65 jaar 150 5,7 208 7,9 132 5,0 2009 2011 
Totaal 158 1,2 367 2,7 229 1,7 2007/09 & x 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Astma, bronchitis, COPD Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met astma, bronchitis, COPD 0-12 jaar 164 9,7 150 8,9 115 6,8 2007 2011 
Min.: 1.034 patiënten (= 8%) 12-19 jaar 135 10,7 138 11,0 60 4,8 2009 2011 
Max.: 1.092 patiënten (= 8%) 19-65 jaar 380 4,7 461 5,7 606 7,5 2007 2011 

>=65 jaar 364 13,8 285 10,8 311 11,8 2009 2011 
Totaal 1.043 7,6 1.034 7,6 1.092 8,0 2007/09 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Bewegingsapparaat Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met aandoeningen aan bew.app. 0-12 jaar 17 1,0 17 1,0   x x 
Min.: 3.041 patiënten (= 22%) 12-19 jaar 97 7,7 97 7,7   x x 
Max.: 3.101 patiënten (=23%) 19-65 jaar 2.022 25,0 1.949 24,1   2007 x 

>=65 jaar 965 36,6 978 37,1   2009 x 
Totaal 3.101 22,7 3.041 22,2   2007/09 & x x 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Migraine Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met migraine 0-12 jaar 19 1,1 20 1,2 32 1,9 2007 2011 
Min.: 1.410 patiënten (= 10%) 12-19 jaar 192 15,3 181 14,4 141 11,2 2009 2011 
Max.: 1.797 patiënten (= 13%) 19-65 jaar 1.464 18,1 1.043 12,9 1.447 17,9 2007 2011 

>=65 jaar 82 3,1 166 6,3 177 6,7 2009 2011 
Totaal 1.757 12,9 1.410 10,3 1.797 13,1 2007/09 2011 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Een of meer chronische aandoeningen Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met chronische aandoeningen 0-12 jaar 342 20,3 371 22,0 243 14,4 2007 2011 
Min.: 6.978 patiënten (= 51%) 12-19 jaar 507 40,3 484 38,5 322 25,6 2009 2011 
Max.: 7.471 patiënten (= 55%) 19-65 jaar 4.512 55,8 4.067 50,3 4.375 54,1 2007 2011 

>=65 jaar 2.110 80,0 2.125 80,6 2.038 77,3 2009 2011 
Totaal 7.471 54,7 7.047 51,6 6.978 51,1 2007/09 2011 
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Zelf-gerapporteerde gezondheid 

(schatting voor Texel voor 2012 o.b.v. lokale, regionale of landelijke data) 

 
Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 

Matig of slecht ervaren gezondheid Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met matige of slechte gezondheid 0-12 jaar 78 4,6 89 5,3   2007 x 
Min.: 1.306 patiënten (= 10%) 12-19 jaar 43 3,4 34 2,7   2009 x 
Max.: 1.425 patiënten (= 10%) 19-65 jaar 639 7,9 703 8,7   2007 x 

>=65 jaar 546 20,7 599 22,7   2009 x 
Totaal 1.306 9,6 1.425 10,4   2007/09 x 

Lokale data Regionale data Landelijke data Jaar Jaar 
Psychisch ongezond Aantal % Aantal % Aantal % Lok./Reg. Land. 
Inwoners met psychische klachten 0-12 jaar 0   0   0   x 2011 
Min.: 1.321 patiënten (= 10%) 12-19 jaar 176 14,0 220 17,5 77 6,1 2009 2011 
Max.: 1.764 patiënten (= 13%) 19-65 jaar 922 11,4 1.164 14,4 954 11,8 2007 2011 

>=65 jaar 240 9,1 380 14,4 290 11,0 2009 2011 
Totaal 1.338 9,8 1.764 12,9 1.321 9,7 2007/09 & x 2011 
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Bijlage IV Gedetailleerde uitkomsten toeristenenquête 
 

 

 

Figuur 1:  Belang dat gehecht wordt door toeristen aan verschillende zorgvoorzieningen 
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Figuur 2:  Belang dat gehecht wordt door toeristen aan verschillende zorgvoorzieningen, 

naar leeftijd 
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Figuur 3:  Belang dat gehecht wordt door toeristen aan verschillende zorgvoorzieningen, 

naar herkomst 
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Bijlage V Argumenten en scores per criterium 
 



120 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 121 

 



122 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 123 

 



124 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 125 

 



126 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 127 

 



128 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 129 

 



130 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 131 

 



132 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 133 

 



134 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 135 

 



136 Zorgtoerisme voor Texel en Texelaar: wat is wenselijk én haalbaar? NIVEL 2014 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


