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Over Vitaal Vechtdal



Preventie is onze basis

Preventie 1.0 – Infectieziektebestrijding
➔ waterleiding en riolering

Preventie 2.0 – Overgewicht, COPD, HVZ, artrose
➔ leefstijl en leefomgeving



Onze visie

Zolang een mens zich nog niet ziek 
voelt, brengt hij gemiddeld slechts 
één uur van de 5500 uur die hij 
jaarlijks wakker is, bij een 
zorgverlener door.



• Om die gezondheid te verbeteren is 
samenwerking nodig. Niet alleen 
samenwerken met organisaties uit 
de zorg, maar nog veel meer met 
mensen en organisaties buiten de 
zorg.  Daar waar de inwoner 
overdag ook is.

• We werken samen met werkgevers, 
onderwijs, (sport)verenigingen en 
gemeenten om samen onze impact 
op een gezonde leefstijl te vergroten

5499 uur werken aan 
gezondheid

Zorg

Werk

School

Wonen



Onze missie

• Vitaal Vechtdal verbindt mensen en organisaties in de regio 
voor een gezond en actief leven. Daar vaart de inwoner én dus de 
regio wel bij.

• Het gezamenlijk aanpakken maakt gezond blijven en 
behoud van welzijn voor iedereen bereikbaar.



Onze kernboodschap

• Vitaal Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio. Samen 
met huisartsen, gemeenten, onderwijs, werkgevers en zorgverleners 
stimuleren we mensen van jong tot oud om actief aandacht te 
besteden aan de eigen gezondheid. Dat doen we omdat een 
gezondere leefstijl helpt bij fit worden én blijven. Met als resultaat dat 
mensen minder gebruik hoeven maken van de zorg. 

• Dat hoeft niemand alleen te doen, het is juist de bedoeling om het 
samen te doen met bijvoorbeeld de wijk, de school, het werk en ook 
de buren om elkaar te helpen, en een beetje voor elkaar te zorgen.



5 strategische pijlers

1. Voor Iedereen
Vitaal Vechtdal is er voor iedereen in de regio.

2. Vitale Verbindingen in Actie
We ondersteunen, organiseren, versterken en activeren

3. Positieve Gezondheid
We hebben een positieve benadering van een gezonde en actieve leefstijl

4. Gedreven door Data & Ervaringen
Wij hebben een helder en actueel beeld van vitaliteitsvraagstukken in de 
regio

5. Nieuwe Oplossingen
In samenwerking proberen we nieuwe oplossingen uit voor het 
optimaliseren van een gezond en actief leven.



Dank aan onze partners!



Vechtdal Wonen sluit aan bij Vitaal Vechtdal Juni 2021. Woningstichting Vechtdal

Wonen en Vitaal Vechtdal bundelen de krachten. Directeur-bestuurder Martijn Rink van Vechtdal Wonen: “Een dak 
boven je hoofd is het belangrijkste wat er is, voordat je kunt beginnen aan welzijn en geluk. Door de samenwerking 
met Vitaal Vechtdal kunnen we mensen nog beter helpen en doorverwijzen naar activiteiten of andere 
netwerkpartners van Vitaal Vechtdal als het gaat om welzijn en vitaliteit". Lees het nieuwsbericht

https://lnkd.in/eiyfGnq


Bestuur Vitaal Vechtdal

Het dagelijkse bestuur van Stichting Vitaal Vechtdal :

• Paul Habets, huisarts en onafhankelijk voorzitter Vitaal Vechtdal

• Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh en 
secretaris Vitaal Vechtdal

• Jasper Vrieling, commercieel directeur Vrieling Adviesgroep en 
penningmeester Vitaal Vechtdal

• Philip van Klaveren, voorzitter Raad van Bestuur Medrie en 
bestuurslid Vitaal Vechtdal
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Nieuw teamlid: 
Projectleider Gezond Gewicht

Nieuw teamlid: 
Projectleider Werk en Vitaliteit



Activiteiten



Positieve gezondheid
Training en coaching

Positieve Gezondheid 
In 2021 zijn 4 groepen gestart met een training en 
coachingstraject Positieve Gezondheid. Het werken met 
positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken 
en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en 
zingeving. Begin 2022 starten drie nieuwe groepen met de 
training Positieve Gezondheid van Vitaal Vechtdal.

https://vitaalvechtdal.nl/zorgprofessionals/positieve-gezondheid


Vitaal Vechtdal Challenge
8 wandelgroepen in Dalfsen, Ommen, Avereest en 
Hardenberg. Ruim 130 deelnemers! In totaal wandelden 
70 zorgprofessionals mee. Nieuwe editie: April 2022.



Vitaal Vechtdal Challenge
Gezamenlijke afsluitende wandeling na 20-weken wekelijks 
wandelen onder begeleiding van een wandelcoach. 73% van 
de deelnemers geeft aan zijn/haar persoonlijke wandeldoel te 
hebben bereikt. www.vitaalvechtdal.nl/challenge

http://www.vitaalvechtdal.nl/challenge




Beweegaanbod in kaart
Vitaal Vechtdal werkt hieraan actief mee

• Vitaal Ommen
Online platform van de gemeente Ommen waar je antwoord vindt op vragen rondom 
sport, bewegen, welzijn, financiën, vervoer en gezonde leefstijl. www.vitaalommen.nl

• Gewoon Actief
Op deze website staat al het sport- en beweegaanbod in de gemeente Hardenberg 
overzichtelijk bij elkaar. Inwoners kunnen er alle sportverenigingen vinden, maar ook 
diverse beweegactiviteiten voor jong en oud, of voor speciale groepen zoals zwangere 
vrouwen en mensen met een beperking. Met een handig keuzemenu kan gezocht 
worden op woonplaats, leeftijdsgroep of doelgroep. www.gewoonactief.nl

• Kerngezond Dalfsen
De ambitie van de gemeente Dalfsen is een gemeente waar inwoners gezond, weerbaar 
en veerkrachtig zijn en zelf weten om te gaan met voor- en tegenspoed. Een gezonde 
levensstijl is hierin een belangrijk thema. www.saamwelzijn.nl

• Een overzicht van cursussen valpreventie in de regio zijn te vinden op de website van 
Vitaal Vechtdal

http://www.vitaalommen.nl/
http://www.gewoonactief.nl/
http://www.saamwelzijn.nl/
https://www.vitaalvechtdal.nl/inwoners/bewegen/valpreventie


Preventieakkoord
Gemeente Hardenberg



Sport- en
preventieakkoord
Gemeente Ommen



Gezond ouder worden
Tijdens de online lezing over ‘Gezond ouder worden’ vertellen 
zorgverleners Annemarie Grit, Coralien Wemmenhove, Roel 
van Tienen en Berlinda de Braak meer over het 
verouderingsproces van je lichaam en brein. Je krijgt ook tips 
hoe je dit verouderingsproces zelf kunt beïnvloeden.
Bekijk de lezing.

https://vitaalvechtdal.nl/nieuws-overzicht/gezond-ouder-worden


Stoptober in het Vechtdal
De maand oktober staat in het teken van Stoppen met roken. 
Samen met gemeenten, Tactus, GGD IJsselland, zorg- en 
welzijnsorganisaties, onderwijs organiseren we activiteiten om 
een rookvrije regio te stimuleren. Ook de promotiebus van 
StoptoberNL deed het Vechtdal aan. 



Ik stop ermee
Inmiddels heeft Vitaal Vechtdal de cursus  
7 keer gegeven. In totaal hebben ruim 1.200 
inwoners de cursus gevolgd. En velen met 
succes. Nieuwe cursus stoppen met roken: 
24 januari 2022

http://www.vitaalvechtdal.nl/aanmelden




Social media campagne Alcohol

• Mijn kind alcohol verbieden voor zijn 18e, zorgt ervoor dat hij juist gaat 
drinken want het is spannend.

• Regels stellen heeft geen zin, mijn kind gaat toch wel drinken.

• Ik kan thuis mijn kind het beste laten kennis maken met alcohol om hem 
voor te bereiden op het moment dat hij mag drinken.

• Ik vind het geen probleem als 12-jarigen alcoholvrije Radlers drinken.

• Wanneer ik drink, kan ik mijn kind niet verbieden om te gaan drinken.

Lees de mening van de deskundigen over de stellingen

https://vitaalvechtdal.nl/media/531/download/Alcohol-Stellingen-Website-Vitaal-Vechtdal.pdf?v=1








Sociale activiteiten
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een 
gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je 
hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. 
Ruim 1 miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam, jong en 
oud. In het Vechtdal worden veel activiteiten 
georganiseerd waar je mensen kunt ontmoeten of neem 
eens contact op met bijvoorbeeld de Luisterlijn; dag en 
nacht een luisterend oor.

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/eenzaamheid


Samen voor Gezond Gewicht
48 organisaties zetten hun handtekening onder het 
convenant ‘Samen voor Gezond Gewicht in het Vechtdal’. 
De organisaties en Vitaal Vechtdal spreken samen uit dat ze 
met inwoners gaan werken aan een fit en vitaler Vechtdal. 

http://www.vitaalvechtdal.nl/zorgprofessionals/gezond-gewicht




Werk en Vitaliteit

Met de serie ondernemersverhalen (deel 2) wil Vitaal Vechtdal opnieuw de 
bewustwording over het belang van vitaliteit stimuleren bij ondernemers en 
werkgevers. Om samen met hun werknemers te blijven investeren in 
vitaliteit en gezondheid. Het gaat bij vitaliteit in bedrijven niet alleen om 
fysieke fitheid, maar zeker ook om mentale fitheid, veerkracht en energie, 
werksfeer en cultuur, werkplezier, hoe je met elkaar omgaat, et cetera.

• 9 werkgevers; 17 ondernemersverhalen; 4  bijzondere masterclasses

• En heel veel praktijkervaring en tips uit de praktijk voor werkgevers die ook 
met vitaliteit aan de slag willen in het bedrijf.

• Bekijk de ondernemersverhalen op www.vitaalvechtdal.nl/werkvitaliteit

http://www.vitaalvechtdal.nl/werkvitaliteit








Vitaal Vechtdal scan 
Regionale data over de gezondheid in het Vechtdal

https://ijssellandscan.nl/dashboard/vitaal-vechtdal/

https://ijssellandscan.nl/dashboard/vitaal-vechtdal/


Vitaal Vechtdal scan 
Regionale data over de gezondheid in het Vechtdal

Vitaal Vechtdal scan
Op deze website vind je informatie over de actuele staat van gezondheid 
en leefstijl in het Vechtdal. Recent is de Regionale factsheet
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 toegevoegd. Kijk 
voor meer informatie: https://ijssellandscan.nl/dashboard/vitaal-
vechtdal/

https://ijssellandscan.nl/jive/report?openinputs=true&id=fs_volwmon_2020_regio
https://ijssellandscan.nl/dashboard/vitaal-vechtdal


Taal en gezondheid
Aandacht voor laaggeletterden

Taalpunt en Digitaal Café
Taalpunt helpt bij lezen, schrijven, rekenen en 
digitale vaardigheden. In Hardenberg, Ommen en 
Dalfsen is het Taalpunt onderdeel van de 
Bibliotheek. Bij het Taalpunt werken vrijwillige 
taalcoaches die mensen helpen om beter te leren 
lezen, schrijven, rekenen en werken op de 
computer.
https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/taal-en-
gezondheid

Webinar voor professionals
Voor huisartsen en andere zorgverleners 
organiseerden we in 2021 een webinar over Taal 
en Gezondheid. Professionals moeten zeker 
weten dat patiënten hen begrijpen. En dat zij de 
communicatie op hen afstemmen. Vooraf was 
een e-learning module gevolgd en webinar
bestond ook uit het oefenen van gesprekken met 
een acteur. Dit wordt vervolgd in 2022.

https://vitaalvechtdal.nl/inwoners/taal-en-gezondheid


Ouderenakkoord

Ouderenakkoord
Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljoen 
mensen van 75 jaar of ouder; 600.000 meer dan nu. 
Hun betrokkenheid en inzet zijn hard nodig, maar in
Nederland worstelen we vaak nog met vooroordelen 
over ouderdom. Om dit perspectief bij te stellen, is er 
aandacht voor ‘De waarde van ouder worden’. Als 
officieel startmoment ondertekenden verschillende 
organisaties, waaronder Vitaal Vechtdal samen met 
Gemeente Hardenberg het lokaal ouderenakkoord. Het 
doel is om samen met ouderen ervoor te zorgen dat 
inwoners waardig en vitaal ouder kunnen worden. 



Documentaire ouderenzorg
en hier werken we momenteel aan…



In de media



Artikelen in 
regionale kranten 
Hardenberg, Ommen 
en Dalfsen
In het eerste half jaar van 2021 
plaatsen we 8 artikelen over 
een gezonde leefstijl.



‘Stimuleer samenwerking om 
ongezonde leefstijl aan te pakken’
Meer plekken om te bewegen in de buurt, 
buurtcoaches, gezonde voeding op scholen en een 
suikertax. Landelijke partijen zitten vol plannen om 
jong en oud gezond te houden. Prachtig, maar er is 
toch echt een goede regionale aanpak nodig om 
mensen aan te zetten tot een betere leefstijl, zegt 
huisarts Paul Habets. Hij zette tien jaar geleden 
Vitaal Vechtdal op. Artikel De Stentor, februari 2021

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


‘Bij samenwerking verander je de 
cultuur niet zomaar’
Niet alleen de nieuwe praktijk 'Het Zorgkwartier' 
heeft Paul Habets de laatste tijd beziggehouden. 
Als voorzitter en mede-oprichter is hij ook actief 
betrokken bij de samenwerking van Vitaal Vechtdal. 
Artikel Medisch Ondernemen, maart 2021

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


‘Regionaal sturen op 
basis van data’
In het vakblad 'De Eerstelijns' 
wordt De IJssellandScan, het 
dashboard van Vitaal Vechtdal als
een voorbeeld genoemd van hoe 
data kan worden gebruikt in 
regionale samenwerkingen.

Artikel Eerstelijns, april 2021

https://www.vitaalvechtdal.nl/media/613/download/Regionaal-sturen-op-basis-van-data-Eerstelijns.pdf?v=1


‘Een vuist tegen overgewicht’
"Overgewicht wordt echt niet alleen veroorzaakt 
door slecht eten en weinig beweging. Het kan ook 
in je dna zitten, of door stress of de sociale context 
waarin men leeft", aldus Dieger ten Berge, 
programmaleider Vitaal Vechtdal. Artikel over 
Samen voor Gezond Gewicht in dagblad De Stentor, 
september 2021

https://www.destentor.nl/vechtdal/vitaal-vechtdal-gaat-overtollig-vet-te-lijf~ad6fd1f4/
https://www.vitaalvechtdal.nl/zorgprofessionals/gezond-gewicht


Vitaal Vechtdal Nieuwsbrief
Elke maand stuurt Vitaal Vechtdal een nieuwsbrief 
uit naar inwoners, werkgevers, partners. Wil je ook 
de nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan.

Of volg ons via onze social media kanalen

https://vrieling.us4.list-manage.com/subscribe?u=92550161501eec86d52a00c42&id=a82779935c
https://vitaalvechtdal.nl/over/social


Informatieboekjes met 
praktische tips
Gratis te downloaden op 
vitaalvechtdal.nl.



Samen voor een gezonde en actieve regio
www.vitaalvechtdal.nl


