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Thematafel De Gezondste Regio Achterhoek        
        Achterhoek Rookvrij
        Data- en informatiemanagement
Door vergrijzing in de Achterhoek neemt de vraag naar zorg toe. Ook komen er steeds meer 
patiënten met chronische aandoeningen. Tegelijkertijd kunnen de zorgkosten niet onbeperkt 
groeien en zijn er grote personeelstekorten. Om ervoor te zorgen dat dit alles niet ten koste 
gaat van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg werken zorgorganisaties, 
ondernemers, gemeenten, zorgverzekeraars, GGD Noord- en Oost-Gelderland en Proscoop samen 
in de Thematafel De Gezondste Regio.

Het doel is om van de Achterhoek de 
gezondste regio van Nederland te maken. Dat 
doen we door ons te richten op preventie en 
zorginnovatie. Op die manier worden ziekte 
en specialistische behandeling verschoven 
naar slimmere zorg, gezonde leefstijl en 
het voorkomen van ziekten. We spannen 
ons er samen voor in dat inwoners van de 
Achterhoek gezond zijn en zich fit voelen en 
minder zorg nodig hebben. De thema’s van 
Thematafel De Gezondste Regio zijn:
- Gezonde Jeugd
- Vitale Collega
- Zelfregie volwassenen en ouderen
- Achterhoek Rookvrij

Er zijn zes thematafels die als doel hebben de 
Achterhoek sterker, slimmer, mooier, meer 
leefbaar, beter bereikbaar en gezonder te 
maken:
- Smart Werken & Innovatie
- Onderwijs & Arbeidsmarkt
- Wonen & Vastgoed
- Mobiliteit & Bereikbaarheid
- Circulaire Economie & Energietransitie
- De Gezondste Regio
Onze bestuurder Arie Jongejan neemt deel 
aan De Gezondste Regio. De thematafels 
vallen onder Achterhoek Board: het gezicht 
van de Achterhoekse samenwerking. De Board 
bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O’s 
(ondernemers, maatschappelijke organisaties 
en overheden) uit de Achterhoek en een 
vertegenwoordiger van de provincie Gelderland.

Achterhoek Rookvrij
Eén van de thema’s waar op in 
wordt gezet is roken. Omdat roken 
nog steeds één van de belangrijkste 
oorzaken van ziekte en sterven is, 
hebben partijen in de Achterhoek 
de handen ineengeslagen om 
samen te werken aan een rookvrije 
regio. De projectgroep Achterhoek 
Rookvrij ontwikkelt acties en 
middelen om de volgende doelen 
te bereiken:
- Voorkomen dat jongeren gaan 

roken;
- Voorkomen dat er wordt 

meegerookt door een rookvrije 
omgeving te creëren;

- Rokers ondersteunen bij het 
stoppen.

Wat het project uniek maakt 
volgens Welmoed Nijboer, 
projectleider Achterhoek 
Rookvrij, is dat er heel breed 
wordt samengewerkt. Van 
preventie via sociaal domein naar 
huisartsenzorg en ziekenhuizen. 
Alle partijen zenden dezelfde 
boodschap uit en leren van elkaars 

bij de sportclub, op school, bij het gemeentehuis, in het 
ziekenhuis. Daarnaast is er een online platform, waar alle 
regionale informatie rondom roken en stoppen met roken 
te vinden is: www.achterhoekrookvrij.nl. Ook kunnen 
Achterhoekers er zelf inspirerende voorbeelden of ideeën 
aanleveren.

Data- en informatiemanagement
Er wordt veel belang gehecht aan de rol van data- en 
informatiemanagement als onderdeel van De Gezondste 
Regio. Daarom wordt er een Achterhoekmonitor 
Gezondste Regio ontwikkeld. Deze bestaat uit een 
populatiemonitor gebaseerd op Quadruple Aim en 
positieve gezondheid. Voor de inhoudelijke vulling van 
de populatiemonitor zijn ruim honderd indicatoren 
geselecteerd om Quadruple Aim en Postieve Gezondheid 
te definiëren.

De monitor wordt gevuld met openbare data en data 
van de betrokken organisaties. “Door deze data te 
verbinden, hebben we een beter beeld hoe het ervoor 
staat en hoe het zich ontwikkelt in de Achterhoek op het 
gebied van zorg en gezondheid”, aldus Jantien Heideman, 
projectleider data- en informatiemanagement. “Binnen 
de werkgroep is veel draagvlak. Iedereen is gedreven 
om een stapje verder te komen en bereid om data te 
delen die nodig zijn. Zo gaan we samen voor het grotere, 
overkoepelende belang, waar de regio in zijn geheel 
zoveel mogelijk aan heeft.”

De monitor wordt, net als andere verdiepende monitors 
van specifieke thematafels, afgestemd met de brede 
Achterhoekmonitor. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat alle monitors in eenzelfde tool komen. Naast de 
populatiemonitor wordt er ook een programmamonitor 
ontwikkeld. Hiermee kunnen het proces en de effecten 
van activiteiten, die plaatsvinden in het kader van de vier 
thema’s van De Gezondste Regio, worden gemonitord en 
geëvalueerd. Zo kunnen we de doelstellingen van de diverse 
projecten monitoren, zodat we kunnen kijken hoe deze 
projecten bijdragen aan de doelstellingen van het thema en 
de algehele doelstellingen van De Gezondste Regio.

ervaringen. Welmoed: “Het 
klinkt misschien cliché, maar 
samen kun je echt zo veel 
meer bereiken dan alleen. 
Daarom vind ik het zo mooi 
om te zien hoe enthousiast alle 
organisaties samenwerken op 
één thema.”

Een ander uniek 
kenmerk is de regionale 
communicatiecampagne, 
die Achterhoek Rookvrij 
voor iedereen zichtbaar en 
herkenbaar maakt, offline én 
online. De regionale campagne 
sluit aan bij de nationale 
campagnes van de Rookvrije 
Generatie en Stoptober, 
maar heeft een Achterhoeks 
tintje. Tijdens het Achterhoek 
Inspiratie Festival in het najaar 
van 2019 vond de aftrap plaats. 
Op uiteenlopende plekken 
komen Achterhoekers steeds 
dezelfde boodschap tegen; 

Dorien van der Meer, programmaregisseur 
De Gezondste Regio:
“Proscoop is een gewaardeerd partner die veel kennis en 
kunde inbrengt, zowel op bestuurlijk als op projectmatig 
niveau. Die combinatie van beleid, samenwerking en 
ondersteuning past goed bij hun natuurlijke rol, waardoor ze 
een logische partner zijn. Naast het feit dat de projectleiders 
van Achterhoek Rookvrij en data- en informatiemanagement 
afkomstig zijn van Proscoop, heeft het echt toegevoegde 
waarde dat Proscoop meedoet in deze samenwerking. 
Omdat ze een landelijk netwerk hebben, kunnen ze ook 
ideeën en voorbeelden uit andere regio’s inbrengen. En door 
het vertrouwen en de relaties die ze al hebben opgebouwd 
bij organisaties in de Achterhoek kun je echt stappen zetten 
en veel bereiken.”


