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VERANDEREND ZORGLANDSCHAP
de Gezondheidspiramide als basis
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Veranderend Zorglandschap was hèt onderwerp van
de thematafel van 23 januari. Bestuurders uit zorg,
welzijn, overheid en ondernemers bogen zich over
de vraag hoe de zorg er in de toekomst uit ziet. De
gezondheidspiramide dient als model om de
gedachten vorm te geven. Willen we goede zorg
voor onze inwoners beschikbaar houden dan zal
een aantal zaken grondig anders moeten. Meer
preventie, meer samenwerking, beter gebruik van
data en meer inzet van technologie. Zaken waar de
thematafel al volop mee bezig is, maar nu gaat het
ook over een andere manier van organiseren en
financieren. Vaak is financiering leidend; terwijl dit

Achterhoek Rookvrij
Op de website van Achterhoek Rookvrij is te
zien hoe we samen werken aan een Rookvrije
generatie in de Achterhoek.

behoud van gezondheid zou moeten zijn. Kijk hier
voor de terugblik van deze thematafel door Hinke
van der Werf van Menzis en Anne-marie Profittlich
van Entrea Lindenhout. Het Veranderend
Zorglandschap staat 5 maart weer op de agenda.
Geïnteresseerd in dit onderwerp? Lees meer in het
rapport van KPMG, of bekijk in dit filmpje hoe in
Amerika de intensive care op afstand wordt
aangestuurd en gemonitord. En bekijk hier hoe
mensen die zorg ontvangen van Sensire denken
over al die vernieuwingen en technische snufjes.
Meer weten over populatiegerichte zorg? Carl
Verheijen legt hier uit wat het Kavel model inhoud.

Vitaliteit op de werkvloer
Vitale Collega is één van de speerpunten van de
thematafel. Het platform NOG fitter en vitaler en
Fitste Bedrijf van de Achterhoek helpen
organisaties en ondernemers om aandacht te
hebben voor fitte medewerkers. Samen werken
aan vitaliteit op de werkvloer!
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