
Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

  

Onze missie

Wij willen dat Achterhoekers gezond en gelukkig zijn en 
daarover zelf de regie hebben. Gezondheid, preventie en 
leefstijl zijn leidend, niet ziekte en behandeling. We doen 
dit via preventie en zorginnovatie en spannen ons er samen 
maximaal voor in dat onze inwoners zich gezond en gelukkig 
voelen en minder zorg nodig hebben. Bij al onze inspanningen 
betrekken we vanaf het begin inwoners en patiënten.

Strategie

Video’s

Achterhoek Gezond 

De visie voor 
toekomstbestendige zorg is 
gestoeld op:
de gezondheidspiramide, 
Positieve Gezondheid en de 
Quadruple Aim. 

Van regiobeeld naar beleid en praktijk

Onder andere in het regiobeeld 
dat is opgesteld blijkt dat 
de Achterhoek te maken 
heeft met vergrijzing én 
ontgroening. Dit alles vraagt 
om een stap van nazorg naar 
voorzorg en om de inrichting 
van een toekomstbestendig 
zorglandschap. 

Kavelmodel Achterhoek Gezond 

Sinds eind 2020 is de Achterhoek de eerste plek in Nederland waar met het kavelmodel van 
HealthKIC wordt gewerkt (Achterhoek Gezond). Met Achterhoek Gezond willen we de omslag maken 
van zorg naar gezondheid. Achterhoek Gezond  zet in op het duurzaam verbeteren van de gezondheid 
van inwoners in de Achterhoek. Daarbij wordt de organisatie, financiering en monitoring van de zorg 
anders ingericht, namelijk op meer maatwerk en behoud van gezondheid. Passend bij het credo: 
‘Voorkomen is beter dan genezen’. 

Achterhoek Gezond is een meerjaren-aanpak, waarin verschillende domeinen participeren. 
Voor het in gang zetten hiervan, moet een groot aantal neuzen op bestuurlijk niveau, binnen de 
gezondheidzorg en lokale overheden, dezelfde kant op staan. Ook inwoners en patiënten worden 
betrokken bij dit meerjarenplan. 

Achterhoek 
Gezond werkt 

vanuit 
twee sporen. 

Anderzijds is dat het spoor ‘aan de 
slag’. We hebben ervoor gekozen 

om te starten met de doelgroepen 
Weerbare Jeugd en Veerkrachtige 
Ouderen. Voor deze doelgroepen 
definiëren we wat brandhaarden 
in de regio zijn en welke (vroege) 
interventies we het best kunnen 

inzetten om ongewenste uitkomsten 
te voorkomen. 

Een voorbeeld van een brandhaard is 
acute zorg bij ouderen. Bij de keuze 
van interventies kijken we naar wat 
bekend is uit de wetenschap, wat 

inwoners en professionals belangrijk 
vinden en naar het kostenaspect. 

Dit kan ook betekenen dat we 
moeten stoppen met behandelingen 
of projecten die daar onvoldoende 

aan bijdragen. 

Enerzijds is dat de ‘brede 
beweging’, dat is de cultuuromslag 

bij inwoners, professionals, 
organisaties, bestuurders. In 
dit spoor gaan we in gesprek 
met inwoners, professionals, 
organisaties en bestuurders 

over wat leven en werken vanuit 
gezondheid betekent en wat daarin 
belangrijk voor ze is. Dat geeft ons 

handvaten voor onze wijze van 
communiceren. 

Het doel is om over een jaar een goed onderbouwd 
kavelplan te hebben, waaraan de partijen de 

komende tien jaar in gezamenlijkheid aan gaan 
werken.

Hoe vindt populatiegerichte zorg zijn weg in dit programma

‘What matters to you’ is hier de kernvraag. 
Samen met de inwoners kijken we in de 
acceleratiefase hoe we samen tot een 
cultuuromslag kunnen komen. Door aansluiting 
bij de behoefte wordt er niet alleen beter 
gebruik gemaakt van service 
en dienstverlening, maar 
worden ze vaak ook beter 
geborgd en bestendigd 
in de systemen van de 
populatie. Omdat uitkomsten 
van de behoefte vaak 
cultuurgebonden zijn, is 
het belangrijk mensen met 
verschillende culturen binnen 
populaties op te sporen en met 
hen in co-creatie te ontwikkelen. 

Met de brede stuurgroep 
wordt de samenwerking nu 
ingericht. In 2021 werken we 
toe naar een governance-
structuur voor de komende 
jaren. 

Goed bestuur

Duurzame financiering

Door op voorhand investeerders 
te binden aan Achterhoek Gezond, 
bieden we comfort en creëren we 
ruimte om écht andere keuzes te 
maken. Met de besparingen, of 
eigenlijk minder meerkosten, die 
we behalen kunnen we vervolgens 
nieuwe initiatieven bekostigen. 

? !
Informatiemanagement

Is van toepassing bij de onderbouwing 
van alle te maken keuzes. 
Informatiemanagement speelt ook 
een grote rol bij het samenbrengen 
van data uit diverse domeinen en 
bij het monitoren van de impact van 
interventies die worden gekozen.

Rol Proscoop 

  Samen met HealthKIC en de Thematafel 

Gezondste Regio projectleiding (kavelteam)

  Trekker van het onderdeel Onderbouwing en 

Monitoring

  Adviseur op het onderdeel Burgerparticipatie

     Lid van de Thematafel, die tevens fungeert als 

klankbordgroep 

Inwoners zijn minder zelfredzaam, vaker 
laaggeletterd en minder digitaal vaardig. 

?

Inwoners hebben relatief veel 
chronische aandoeningen, 
mede veroorzaakt door 
leefstijlfactoren.

In de toekomst zijn minder 
zorgprofessionals beschikbaar 
en de informele hulp en 
‘noaberschap’ neemt af.

Burger centraal

www.proscoop.nl

Welzijn

Care

Care+

Cure Ontschotten
data

dossier
financiering

capaciteit

Digitale zorg 

Ontwikkelingen op het gebied van digitale 
zorg zijn bijvoorbeeld het realiseren van 
de benodigde randvoorwaarden voor het 
uitwisselen van gegevens over en met 
inwoners ten behoeve van het primaire 
proces van zorg en ondersteuning, en voor 
het vormgeven en evalueren van regionaal 
beleid (PGO, Gezondheidstoren, Datalab GO 
e.d.). Door nauw aan te sluiten bij dergelijke 
ontwikkelingen kunnen de benodigde 
randvoorwaarden op het gebied van 
bijvoorbeeld informatiemanagement beter en 
sneller worden vorm gegeven. 

Samenwerken aan de gezondste regio van Nederland
Achterhoek Gezond komt voort uit de 
Thematafel Gezondste Regio. Dit is een regionaal 
samenwerkingsverband dat zich richt op vernieuwing 
en verbetering binnen zorg en welzijn. Met als doel 
dat de gezondheid van de Achterhoekse inwoners 
toeneemt.

Terug naar het overzicht

Achterhoek anker

Visie

https://www.proscoop.nl/nieuws/regiobeeld-achterhoek-als-startpunt-voor-goede-en-slimme-gezondheidszorg/
https://www.youtube.com/watch?v=dHDEo0UqmmI
https://vimeo.com/514285346
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/de-gezondste-regio/
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/de-gezondste-regio/

