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Goede voornemens: 

260 mensen doen mee met 
Stoppen met Roken-cursus in 
Hardenberg.

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/roken

https://vitaalvechtdal.nl/nieuws-
overzicht/smr0119

Stoppen met Roken

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/roken
https://vitaalvechtdal.nl/nieuws-overzicht/smr0119
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https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/voeding
/recept-van-de-maand

Gezond en goedkoop koken met een budget van 
€ 2,00 per persoon? Met weinig geld is het niet 
altijd makkelijk om gezonde maaltijden te maken. 
Toch kan het. Studenten van het Alfa-college 
Hardenberg komen iedere maand met een 
gezonde maaltijd. Deze recepten worden ingezet 
voor de voedselbankpakketten en mensen met 
een laag inkomen in Hardenberg en Ommen.

De gemeente Hardenberg zorgt ervoor dat het 
recept breed verspreid wordt onder inwoners via 
organisaties als De Stuw, Samen Doen Noord, 
Gemeente schulddienstverlening, Andersom 
Thuisbegeleiding, Ambiq, Humanitas
Thuisadministratie, Diaconaal platform, Bureau 
Sociaal Raadslieden (Raad & Recht), Samen Doen 
Zuid en Carinova.

In de gemeente Ommen wordt het Recept van 
de Maand verspreid via de organisaties Samen 
doen, inloophuis Ommen, St. de Kern, Wijz, 
Saxenburgh groep, Limor, Kinder en 
jeugdtherapeut Geke de Lange, Evenmens en St. 
B-authentiek.

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/voeding/recept-van-de-maand
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Vanaf begin 2019 kunnen 3,5 
miljoen Nederlanders kosteloos 
gezonder leren leven met behulp 
van een leefstijlcoach. Huisartsen 
moeten hen gaan doorverwijzen, 
maar zien zij zo’n coach wel 
zitten? Het TV-programma De 
Monitor (KRO-NCRV) maakte een 
uitzending over het stimuleren 
van een gezonde leefstijl. 

Met een bijdrage van Paul 
Habets, huisarts in Ommen en 
mede-oprichter en voorzitter van 
Vitaal Vechtdal. https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/nieuw-in-de-

basisverzekering-de-leefstijlcoach

TV-programma over leefstijl

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/nieuw-in-de-basisverzekering-de-leefstijlcoach


FEBRUARI
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1e resultaten PreventieConsult
De eerste resultaten na 1 jaar PreventieConsult kunnen worden gepresenteerd. 
Doel van het PreventieConsult is het voorkomen van diabetes type 2 
(suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierschade. Huisartsen die meewerkten 
aan het PreventieConsult hebben het afgelopen jaar een geselecteerde groep 
mensen van 50 en 55 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun 
leefstijl.

Het resultaat is dat in 2018 bijna 500 inwoners van het Vechtdal de vragenlijst 
hebben ingevuld. Bijna 100 inwoners het advies gekregen hun leefstijl aan te 
passen ivm een gezondheidsrisico. Denk aan adviezen zoals stoppen met 
roken, gezond eten of meer bewegen.
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https://vitaalvechtdal.nl/zorgprofessionals/preventieconsult

https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=6bd311f810&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=ed6082699e&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=27434f0143&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=d756235ca5&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.nl/zorgprofessionals/preventieconsult
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https://www.vitaalvechtdal.nl/nieuws-
overzicht/subsidie

VWS-subsidie

https://www.vitaalvechtdal.nl/nieuws-overzicht/subsidie
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Artikel: Werken aan gezondheid 

lukt alleen met regionale 

samenwerking.

Paul Habets, Tijdschrift 

Gezondheidswetenschappen. 

Februari 2019

https://www.vitaalvechtdal.nl/nieuws-

overzicht/TSG

‘Vitaal Vechtdal’ wekt preventie tot leven

https://www.vitaalvechtdal.nl/nieuws-overzicht/TSG
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De Amersfoortse, de verzekeraar 
voor ondernemers, sluit zich aan 
bij Vitaal Vechtdal. Met hun 
jarenlange ervaring in preventie 
en re-integratie draagt de 
organisatie graag een steentje bij 
aan een vitaler Vechtdal. 
Naast De Amersfoortse zijn ook 
Alfa-college, Carinova, Gemeente 
Hardenberg, Gemeente Ommen, 
GGD IJsselland, Medrie, 
Saxenburgh Groep, Salland 
Zorgverzekeringen, Vrieling 
Adviesgroep, Zilveren Kruis en 
ONVZ zorgverzekeraar partners 
van Vitaal Vechtdal.

https://www.zorgvisie.nl/de-amersfoortse-voegt-
zich-bij-vitaal-vechtdal/

De Amersfoortse voegt zich bij Vitaal Vechtdal

https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=ab8d37b7f3&e=b6149cd48b
https://www.zorgvisie.nl/de-amersfoortse-voegt-zich-bij-vitaal-vechtdal/


MAART

12



13

IkPas: even geen alcohol drinken

Wat doen we in de regio Vechtdal aan bewustwording van alcoholgebruik?
De gemeente Ommen en gemeente Hardenberg organiseren via Tactus en de 
jongerenwerkers van DeStuw in de regio activiteiten, zoals voorlichting op 
scholen, sportclubs en buurthuizen, om het gebruik van alcohol bij 
verschillende doelgroepen te verminderen. Voorkomen van alcoholschade en 
niet drinken onder de 16 zijn de belangrijkste aandachtspunten.

https://www.tactus.nl/
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IkPas: campagne
Voor de 3e keer hebben de regionale organisaties in Vitaal Vechtdal een 
campagne over Bewust alcohol gebruik. Deelnemers dagen zichzelf uit om 30 
dagen geen alcohol te drinken. Je kunt alleen of in groepsverband meedoen. 
Vitaal Vechtdal stimuleert de aktie bij de inwoners in het Vechtdal, met een 
focus op de oudere doelgroep van 55+ en werkgevers & werknemers.

In 2020, starten we de IkPas-campagne op 1 januari: DryJanuary. Meedoen? 
Ikpas.nl/vitaalvechtdal

Meer informatie vind je hier: https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/alcohol

Op 23 januari 2020 is er een bijeenkomst voor professionals over de aanpak 
van dit onderwerp.

ikpas.nl/vitaalvechtdal
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/alcohol


Week van Zorg en Welzijn
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn, kunnen VMBO-ers, MBO-
ers, werkzoekenden, zij-instromers, zorgvragers en andere 
belangstellenden in een pop-up winkel aan de Voorstraat 55, 
Hardenberg, kennismaken met allerlei zorg- en welzijn 
activiteiten en mini-lezingen volgen. 
Een bijzondere samenwerking tussen 12 zorg- en 
welzijnsorganisaties, het UWV en het Alfa-college uit de 
gemeente Hardenberg. 
De winkel is elke dag geopend van 10.00 tot 16.00. Zaterdag 16 
maart is er een banenmarkt. Ook kun je zaterdag een aantal 
zorglocaties van de Saxenburgh Groep bezoeken tijdens de 
open dag.
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APRIL
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De deelnemers zijn vooruit 

gegaan op kracht (86% 

verbetering), lenigheid (67%), 

mobiliteit (80%) en balans 

(28%). Dit draagt bij aan een 

verbetering van het dagelijks 

functioneren van de ouderen. 

De bewegingsmonitor die de 

deelnemers hebben gedragen 

tijdens het TOM-programma 

ondersteunt deze resultaten.

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/v

alpreventie

Resultaten programma 

Valpreventie

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/valpreventie
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Artikel Eerstelijns: Regionaal 
netwerk zet inwoners aan tot 
betere leefstijl

https://vitaalvechtdal.nl/media/375/download/20
19_Vitaal%20Vechtdal_Eerstelijns.pdf?v=1

Regionaal netwerk Vitaal Vechtdal
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https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/nationale-diabetes-challenge-2019

Zet de eerste stap en train mee 
voor de Nationale Diabetes Challenge!

Nationale Diabetes Challenge
De Nationale Diabetes Challenge is een 
wandelevenement om mensen met 
diabetes te helpen bij het verbeteren 
van hun leefstijl en gezondheid. 
Regelmatig bewegen helpt om 
bloedsuikerwaarden onder controle te 
krijgen, waardoor je je beter, gezonder 
en zelfverzekerder voelt. Hardenberg 
en Ommen deden mee

De Challenge duurt 20 weken 
waarin een wandelcoach één keer per 
week samen met mensen met diabetes 
en zorgverleners wandelt. In kleine 
stappen train je gezamenlijk tot de 
Nationale Diabetes Challenge Week.

In Hardenberg, Ommen en Avereest 
(Dedemsvaart en Balkbrug) zal 
er zeker weer een groep starten in 
april 2020. Naast mensen 
met diabetes, zijn ook mensen met 
COPD welkom om samen onder 
begeleiding van professionals mee te 
wandelen. Info. volgt!

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/nationale-diabetes-challenge-2019
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Nationale Diabetes Challenge
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https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen


Resultaten Ik Stop Ermee
Positieve resultaten zijn behaald met de Stoppen met roken-cursus. In januari 
2019 waren ruim 250 mensen aanwezig bij de cursusavond "Stoppen met 
Roken" in Hardenberg. 
We waren benieuwd hoe het nu met ze gaat. 30% heeft de gestuurde 
vragenlijst ingevuld. Van deze respondenten is 70% op dit moment nog steeds 
gestopt is met roken. Met name door de steun van partner, familie en vrienden 
konden ze dit volhouden.
Als de stoppoging niet is gelukt, dan zijn de meeste mensen wel (veel) minder 

gaan roken. In oktober 2019 (Stoptober) zal er weer een stoppen met roken-
cursus worden georganiseerd. Mocht je nog steviger in je schoenen willen 
staan of de cursus (opnieuw) willen volgen, dan ben je van harte welkom. 
Kijk op: vitaalvechtdal.nl/aanmelden
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City-Run Hardenberg
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De 15e City-Run 
Hardenberg was weer een 
groot, sportief succes. Vorige 
week kwamen ruim 2000 
lopers aan de start, van kids
run tot halve marathon. Dank 
ook aan alle jongeren die op 
de blenderbikes weer een 
heerlijke smoothie bij elkaar 
hebben gefietst in de Vitaal 
Vechtdal stand.

https://www.facebook.com/cityrun.hardenberg/?__xts__%5B0%5D=68.ARCFbgJXmyoWi1rhAcxY58wJY76giEHqsO33HcXnHYjGM6lAfhNLPvQvQ8jOwc0MwSPedcXOM_UinYiqJGySChAjDCa4a1rgjnEL21f5ZjlA5mXuIkxQ1h4oFDdh7nveNaCzHodf5DoxszEuc14oZe1MLqEfg1t4o_xfRH9oEjHXuK4OdpTnE34yQxpt2TAYRGl5bgsIEvnefE8iG4vpTB2mRwcDhfxbhYs8FUwCL9Z3nJj42bKYioY9Opouk_shCXUlipzKZihghC3RJh63g2NSadh4b3Eb_U7IsXKFA1QMWkW8eCkCpM-zC5bm1i4KWOt4u_fkFEnZiYAZ3H4qQd8gTQ


Positieve gezondheid
Op 28 mei jl. is er een bijeenkomst over positieve gezondheid in De Baron in 
Dedemsvaart georganiseerd voor zorgverleners. Trainer Chantal Walg gaf daar 
de presentatie 'Een andere kijk op gezondheid(szorg)' over positieve 
gezondheid. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere 
manier van kijken en doen in de praktijk.

In Avereest start een groep deelnemers met een pilot om positieve gezondheid 
toe te passen in het multidisciplinair overleg gericht op ouderen.
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https://vitaalvechtdal.nl/over/positieve-gezondheid

https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=bde779f9f0&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.nl/over/positieve-gezondheid
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JUNI
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Nieuw! Informatieboekje met 
praktische voedingstips
In dit boekje lees je meer over 
hoe je met kleine 
veranderingen gezonder kunt 
eten. Tips die weinig moeite 
kosten en die jou eenvoudig 
gezonder kunnen laten eten . 
Het zijn de keuzes die je elke 
dag maakt die bepalen hoe 
gezond je eet. En hoe fit en 
energiek je je voelt. Wil jij je 
eetgewoontes veranderen? 
Probeer dan onze praktische 
voedingstips die diëtisten 
samen met Vitaal Vechtdal
heeft opgesteld. Eet smakelijk!

30

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/voeding

https://vitaalvechtdal.nl/media/390/download/VitaalVechtdal%2019.05%20boekje%20gezond%20eten%20LR.pdf?v=1
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/voeding
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SEPTEMBER
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Nationale Diabetes Challenge Festival
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Nationale Diabetes Challenge Festival
Samen met alle deelnemers uit heel Nederland werd de Nationale Diabetes 
Challenge feestelijk afgesloten met een gezamenlijke wandeling van 3, 5, 
10, 15 of 20 km in Den Haag. Deelnemers uit Ommen en Hardenberg 
gingen gezamenlijk hier naar toe. Deelneemster Jacqueline Coppens 
schreef een mooi verslag over haar ervaring met de Diabetes Challenge. 
Wellicht dat dit ook andere mensen inspireert om mee te doen. Volgend 
jaar gaan we zeker van start in Hardenberg , Ommen en Avereest. En 
misschien ook in andere plaatsen in het Vechtdal, gesprekken hierover zijn 
gaande. 
Graag bedanken we de inzet van alle professionals die de groepen 
hebben begeleid. We hopen, en weten gelukkig uit eerdere edities, dat de 
meeste deelnemers doorwandelen na de challenge. Bekijk hier een 
overzicht van wandelgroepen in het Vechtdal.

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/nationale-diabetes-challenge-2019
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/nationale-diabetes-challenge-2019/verslag
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https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=6719818f3f&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=e163daab11&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/nationale-diabetes-challenge-2019
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/nationale-diabetes-challenge-2019/verslag
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Ontwikkelen Training Vitaal 
Leiderschap
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OKTOBER
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https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/roken

De Stentor: https://bit.ly/38Mg2X2

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/roken
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Stoptober in het Vechtdal
Tijdens 'Stoptober in het Vechtdal' in de maand oktober 
zijn er allerlei stop-activiteiten: Voorlichting op scholen, 
huisartsen en zorgverleners geven extra aandacht aan 
stoppen met roken, rookvrije sportterreinen, werkgevers 
die stoppen met roken stimuleren richting medewerkers 
en de eenmalige, gratis cursus 'Ik Stop Ermee' op 30 
september voor inwoners in het Vechtdal. Alle plaatsen in 
De Baron in Dedemsvaart zijn gevuld, ruim 
220 deelnemers hebben zich hiervoor aangemeld.
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https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=490087116b&e=b6149cd48b
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=cb63c60422&e=b6149cd48b


Salland clubactie
Salland Zorgverzekeringen, partner van Vitaal Vechtdal, 
werkt samen met veel sportverenigingen in de regio. Dit 
doen zij, omdat ze het belang van sporten bij veel mensen 
onder de aandacht willen brengen. Door mee te doen aan 
de Salland Clubactie scoren clubs mooie bedragen voor in 
de clubkas en de leden sluiten een goede regionale 
zorgverzekering af met de aanvullende Vitaal Vechtdal
Polis. Profiteren van alle voordelen via uw club? Geef uw 
club dan op.
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https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=ac600a686d&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=07d6f726ab&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=c4ad3fbc1b&e=c536e1d14c
https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=c8ffa8663d&e=c536e1d14c
mailto:g.lennips@vitaalvechtdal.nl?subject=Salland%20Clubactie


Week van de Ontmoeting
Ruim 1 miljoen Nederlanders voelen zich zo eenzaam, dat 
zij er letterlijk ziek van worden. Oude én jonge mensen. In 
de 'Week van de Ontmoeting - Samen tegen 
Eenzaamheid’ van 1 - 8 oktober 2019 vragen diverse 
organisaties in regio Vechtdal aandacht voor dit onderwerp. 
Andere mensen ontmoeten staat centraal. Op onze site 
zijnoa.  gesprektips en is een signaleringskaart 
eenzaamheid te vinden.
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https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/andere-
themas/eenzaamheid

https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=328b16c443&e=b6149cd48b
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/andere-themas/eenzaamheid
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NOVEMBER
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MDO Positieve Gezondheid
In Balkbrug en Dedemsvaart zijn de huisartsenpraktijken, de wijkverpleging en Samen 
Doen begin 2019 gezamenlijk een project gestart voor de zorg aan kwetsbare ouderen. 
Dit Vitaal Vechtdal-project werd begeleid door Proscoop. 
De medewerkers van de verschillende organisatie zijn aan de slag gegaan om een 
multidisciplinair overleg (MDO) in te richten. Ze gebruiken daarbij het concept positieve 
gezondheid als gemeenschappelijk kader. Het werken met positieve gezondheid vraagt 
om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Iedere week, tot aan begin 
november, kregen de deelnemers een vraag voor gelegd waarmee je het anders kijken en 
doen kon oefenen die week.

Mieke Vogelzang van het Alfa-college ondersteunt het project. Uit de evaluatie half 
november komt dat de medewerkers enthousiast zijn. Er ontstaan andere en betere 
gesprekken met cliënten waarbij een breder zicht komt op de behoeften van cliënten. 
Logisch dat de werkwijze wordt voortgezet in 2020!

Positieve gezondheid levert positiviteit op van het ervaren door het 
vooral te doen! Mieke Vogelzang, Alfa-college.

Meer weten?  info@vitaalvechtdal.nl
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Vitaal Vechtdal Polis
Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. 
Daar hoort ook een goede zorgverzekering voor alle 
inwoners bij. Kent u de Vitaal Vechtdal Polis al?
www.vitaalvechtdalpolis.nl

46



47



Gezondheidsapps
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Er zijn honderden gezondheidsapps, maar welke is nu goed en bruikbaar? 
Op deze pagina staan een aantal apps die de GGD aanraadt. Dat varieert 
van beweeg-apps tot Stopstone, een app die jongeren ondersteunt bij hun 
poging te stoppen met roken. Deze apps zijn een handig hulpmiddel om je 
een steuntje in de rug te geven voor een gezonde levensstijl.
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/andere-themas/apps

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/andere-themas/apps


49



DECEMBER
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PLANNEN VOOR 
HET NIEUWE JAAR
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• 1 januari: IkPas – 30 dagen geen alcohol

• 20 januari: Cursus Ik Stop Ermee - stoppen met roken in 
Bergentheim

• 23 januari: Bijeenkomst voor professionals over hoe het 
thema ‘alcohol’ bespreekbaar maken

• 23 januari: Start Training Vitaal Leiderschap

• 28, 29 en 30 januari: e-healthweek. Alfa-college, 
Saxenburgh en Baalderborg openen de deuren voor het 
publiek en laten digitale hulpmiddelen voor preventie, 
gezondheid & zorg zien. 
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www.VitaalVechtdal.nl



Nieuwsbrief!
Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen?
U kunt zich hier aanmelden
https://bit.ly/2hUEACF

https://bit.ly/2hUEACF
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Dank aan alle inwoners en 
partners die gezonde keuzes 

willen maken!
Info@vitaalvechtdal.nl


