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Thema’s Gezondste Regio
Gezonde Jeugd
Vitale Collega
Eigen Regie Volwassenen & Ouderen
Achterhoek Rookvrij

Basisthema’s

→ Data en informatie management
→ Preventie Akkoord Achterhoek
SamenGezond is een
online gezondheidsprogramma voor iedereen die ondersteuning
wil bij een gezondere
leefstijl. Het programma
is nu voor iedereen
toegankelijk, breed inzetbaar en laagdrempelig.
Daarnaast helpt het zorgaanbieders en
maatschappelijke partners om SamenGezond in
te zetten als leefstijlinterventie.
Nu ook met de Positieve Gezondheid Test!

Voor elk van deze thema’s zijn twee of meer
bestuurders verantwoordelijk om het thema
verder te brengen. Op de thema’s Vitale Collega,
Achterhoek Rookvrij en Data- en Informatie
management zijn inmiddels projectleiders
benoemd.
Er wordt zoveel mogelijk bij al bestaande
overlegstructuren en programma’s aangesloten.
Maar soms worden er ook hele nieuwe
verbindingen gelegd zoals met ondernemers in
“Vitale Collega”.
Meer weten? Neem contact op met de
programmaregisseur Dorien van der Meer.

Ontdek de zorg

Gezond leven

Wist je dat er een site is
waar alles rondom leren
en werken in de zorg in
de Achterhoek bij elkaar
te vinden is?

Op zoek naar kennis en
tips voor een zonde
leefstijl en omgeving
voor iedereen ?
VWS deelt kennis via

ontdekdezorgachterhoek.nl

loketgezondleven.nl

Nieuwe voorzitter
De thematafel van 26 september was de laatste onder
voorzitterschap van Dick ten Brinke. Vanwege zijn vertrek als
directeur bij de GGD NOG heeft hij het voorzitterschap
overgedragen aan Rob Jaspers, bestuurder van GGNet.
In een filmpje geeft Dick een terugblik op dit overleg.
Op de foto steunt de nieuwe voorzitter Rob Jaspers enthousiast
het initiatief in de Achterhoek onderweg naar een Rookvrije
Generatie.
Hoe doet de Achterhoek dat? www.achterhoekrookvrij.nl
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Nieuwsbrief van de 8RHK Thematafel Gezondste Regio.
8RHK ambassadeurs zet zich in voor een sterke Achterhoek en bestaat uit overheid, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties.
U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Wilt u zich afmelden? Stuur een e-mail.

