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Bouwstenen voor Regiovisie

Elvira Schepers,
wethouder in Winterswijk
geeft een terugblik op de
thematafel in een
filmpje: “Samen komen

we tot een mooi beeld en
belangrijkste is dat we
dat ook willen doen met
de inwoners van onze
regio.”

Tijdens de vorige thematafel stonden we uitgebreid stil bij het “Veranderend
Zorglandschap”. Welke ontwikkelingen zien we om ons heen, en wat
betekenen ze voor onze regio? Denk aan digitalisering en innovaties die ook
voor de zorg belangrijk zijn, zeker nu we in de toekomst nog meer
zorgvraag verwachten terwijl er onvoldoende personeel beschikbaar is.
Aan de thematafel van 5 maart bespraken we de bouwstenen waarmee we
tot een gezamenlijke regiovisie op gezondheid en zorg willen komen. Het is
belangrijk dat we als partners (zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers,
zorgverzekeraars) steeds meer een gezamenlijk beeld krijgen, en
gezamenlijk onze koers gaan bepalen. Dit ook omdat alles met elkaar
samenhangt; zorgverlening kun je niet los zien van de sociale structuren en
het geluk van mensen.
En uiteraard kan dit niet zonder in gesprek te gaan met zorgverleners en
inwoners. Om het inwonerperspectief goed te waarborgen, is sinds maart
ook “Zorgbelang Inclusief” lid van de thematafel.
Tijdens de thematafel van 16 april werken we verder aan de regiovisie.
Foto Omroep Gelderland

ONS PREVENTIE AKKOORD
met een eigen Achterhoeks tintje
Staatssecretaris Paul Blokhuis timmert met zijn Nationaal
Preventieakkoord stevig aan de weg. Daar sluiten we in de
Achterhoek graag op aan, maar dan wel met onze eigen
Achterhoekse accenten daaraan toegevoegd.
Net als in het nationale akkoord staat een gezonde leefstijl
centraal, en daarom pakken we ook de onderwerpen ‘meer
bewegen’, ‘gezonde voeding’, ‘stoppen met roken’ en
‘matigen met alcohol’ op. Aan dat laatste koppelen we in de
Achterhoek ook het (problematisch) drugsgebruik.
Omdat een gezonde leefstijl veel beter te realiseren is
wanneer de basis op orde is, zijn participatie, weerbaarheid
en het aanpakken van de schuldenpolitiek ook speerpunten in
de Achterhoekse aanpak.
Binnenkort zal de concepttekst van het Akkoord met de
betrokken partners gedeeld worden.

Toekomst huisartsenzorg
Ook de huisartsenzorg in de Achterhoek staat
onder druk. Mooi dat er nu goed inzicht is in de
regionale knelpunten en kansen dankzij het
onderzoek van Nivel in de regionale knelpunten en
kansen. En dat de oplossingsrichting per regio in
kaart is gebracht.

"De problemen kunnen niet alleen op praktijkniveau of landelijk niveau worden aangepakt. Het
draait om regionale samenwerking tussen
huisartsen(organisaties), andere aanbieders van
zorg en welzijn, zorgverzekeraars, gemeenten en
opleidingsinstituten.“

Achterhoek Rookvrij
Onze inzet om de Achterhoek rookvrij te krijgen
blijft ook landelijk niet onopgemerkt. Een bericht
van Omroep Gelderland werd al snel opgepikt door
BNR Radio en POWNed.
Het thema Achterhoek Rookvrij wordt op een
unieke wijze en succesvol aangepakt. Ziekenhuizen,
gemeenten, huisartsen- en preventie-organisaties
bundelden de krachten om een gedragsverandering
te bewerkstelligen.

Daar werken we in de Achterhoek volop aan!
Klik hier voor de factsheet van huisartsenzorg
Oude IJssel en hier voor die van HOOG.

Menzisfonds

Nu ik groot ben!

Heb je een mooi idee of project dat ‘leefkracht’
of ‘slimmere zorg’ stimuleert? Tot 6 april kun je
een aanvraag voor financiële ondersteuning
indienen bij het Menzisfonds.
In 2019 ontving een gevarieerd scala aan
projecten, van mantelzorg- tot sportprojecten
een bijdrage uit dit fonds.

Het ministerie van WVS heeft een informatieve
website waar je leest hoe lokaal op preventie
wordt ingezet door te beginnen met een gezonde
jeugd. Wethouders vertellen kort over hun jeugd
en hoe ze, nu ze groot zijn, binnen hun gemeente
investeren in gezonde kansen voor de plaatselijke
jeugd. Ook de Doetinchemse wethouder Maureen
Sluiter vertelt.
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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.
Wilt u zich aanmelden? Dat kan hier.

