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Achterhoek Gezond

Achterhoek Gezond in de Achterhoek Raad
Achterhoek Gezond is een van de focuspunten van de Thematafel De Gezondste Regio in 2021 zoals
opgenomen in het Uitvoeringsplan. Tijdens de Achterhoek Raad neemt Renée Wilke u mee in de

ontwikkelingen rondom Achterhoek Gezond. Zij is lid van de stuurgroep Achterhoek Gezond.
Wat is Achterhoek Gezond?
Achterhoek Gezond is begin dit jaar geïnitieerd door thematafel De Gezondste Regio. Het is een
groot meerjaren programma dat handen en voeten geeft aan de visie van De Gezondste Regio. (kijk
hier naar het filmpje (https://www.youtube.com/watch?reload=9&app=desktop&v=dHDEo0UqmmI)
over die visie). Achterhoek Gezond gaat zorgen voor meer gezondheid in de Achterhoek door middel
van het Kavelmodel. Met het Kavelmodel kunnen inwoners gezondere keuzes maken,
zorgprofessionals mensen centraal blijven stellen en is er structureel voldoende geld om door te
groeien naar een systeem waarin naast zorg ook gezondheid steeds meer centraal staat. Uit het
regiobeeld en de regiovisie is gebleken dat een andere wijze van monitoren, organiseren en
financieren van zorg en gezondheid noodzakelijk is om de zorg op termijn betaalbaar en toegankelijk
te houden. Om van ambitie tot uitvoering te komen wordt het kavelplan Achterhoek Gezond
gemaakt. In het onderstaande filmpje ziet u hoe een kavelplan werkt: https://www.kic.nl/wat-iskic/het-kavelmodel
Waar staat Achterhoek Gezond nu?
Er wordt gewerkt aan de eerste contouren van het Kavelplan. Op dit moment wordt gekeken wat van
organisaties, professionals en inwoners nodig is om tot de gewenste verandering te komen. En welke
randvoorwaarden geregeld moeten worden. Welke wetgevings- en financieringsafspraken zijn
bijvoorbeeld van invloed.
Tegelijkertijd wordt er een verdieping gemaakt op weerbare jongeren en veerkrachtige ouderen.
Waar zitten in deze groepen de brandhaarden? Waar moet nu geïnvesteerd worden om problemen
op termijn te voorkomen? Wat gebeurt er al in de Achterhoek dat aansluit op deze manier van
denken en werken?

Een eerste aanzet voor anders monitoren is De Achterhoek Monitor Gezondste Regio:
https://www.achterhoekmonitor.nl/dashboard.php. Hierin is data over gezondheid en kosten en
kwaliteit van de zorg bij elkaar gebracht.

Wij zien ernaar uit u hierover nader te informeren en met u in gesprek te gaan.
.-.-.-.-.-.-.-.-.

