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Inhoud
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1. BRAVO-onderwerpen als leidraad in communicatie 
gericht op inwoners en werknemers

2. Communicatie gericht op zorgverleners
3. De beweging Vitaal Vechtdal



1. BRAVO als leidraad
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• Bewegen
• Roken
• Alcohol
• Voeding
• Ontspannen / 

Welzijn



Meer Bewegen
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In dit boekje lees je waarom meer bewegen goed is voor jouw gezondheid. 
En lees je tips hoe je meer kunt gaan bewegen. 



Meer Bewegen
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Blenderbikes voor kinderen. 
Heerlijk hardlopen en meetrainen 
voor de Hardenberg City-Run, kijk op 
VitaalVechtdal.nl voor loopgroepen 
bij u in de buurt.



Bewegen: Freestyle event 
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Stoppen met Roken
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Stoppen met Roken

8

Stoppen met roken-cursus met meer dan 100 deelnemers. De cursus bieden we begin januari 2019 opnieuw aan.



Stoppen met Roken
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In dit boekje lees je tips van voormalige rokers: wat te doen op de moeilijke momenten bij je 
stoppoging. De stoppen met roken-campagne word actief uitgedragen door regionale organisaties 
uit de zorg, onderwijs, werkgevers en gemeenten met wie we nauw samenwerken.



Stoppen met Roken
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Minder alcohol drinken



Minder alcohol drinken



Minder alcohol drinken

Werkgevers en werknemers die meedoen met IkPas.



Minder alcohol drinken
Gemeente Ommen
Gemeente Hardenberg
Medrie
Saxenburgh Groep
Carinova
GGD IJsselland
Tactus
Vrieling Adviesgroep
Wavin
Vitaal Vechtdal

We weten ook dat veel 
mensen meedoen zonder
inschrijving op IkPas.nl



Voeding



Voeding
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Koolhydraatarme voedingsbeurs voor professionals, studenten en inwoners, georganiseerd door Alfa-college 
ism dietisten, bas van de goor foundation (diabetes) etc. Vitaal Vechtdal had ook een stand.



Ontspannen / Welzijn



Week van Zorg & Welzijn



Week van Zorg & Welzijn
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Ontspannen / Welzijn

Gratis / Laagdrempelig kennismaken 
met sport en cultuur voor 
basisschoolkinderen ism gemeente, 
gewoon gezond.



Week van de Ontmoeting. 
Samen tegen Eenzaamheid.
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Welzijnsorganisaties Wijz (Ommen) en De Stuw (Hardenberg) organiseerden 
voor zorgverleners en inwoners allerlei activiteiten. Van workshop Signaleren 
van Eenzaamheid, gebaksjesactie, discoavond voor jongeren tot gezamenlijk 
eten. Ism met gemeente, onderwijs en ondernemers.



Ontspannen / Welzijn
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Ex-topschaatser Stefan Groothuis weet als geen ander hoe belangrijk de juiste motivatie is voor het bereiken van je 
doelen en reikte ruim 60 ondernemers handvatten aan bij de workshop 'Werken is Topsport’. Een samenwerking 
van Vitaal Vechtdal en het Ondernemershuis in het Vechtdal.



Ontspannen / Welzijn
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Vitaal Vechtdal is sponsor van de regionale bridge bokaal. Actieve senioren die elkaar ontmoeten en de hersenen 
aan het werk zetten met bridgen.



2. Zorgverleners
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Eindrapport Vroeg Erbij in het Vechtdal is gereed. Vroeg Erbij in het Vechtdal, een onderdeel van Vitaal 
Vechtdal,  was een pilot om opvoed- en opgroeirisico’s bij zwangeren vroegtijdig te signaleren.

.



Machteld Huber

Congres ‘Positieve Gezondheid’ met Machteld Huber voor 250 zorgprofessionals



Preventieconsult
Dit jaar startten een aantal huisartenpraktijken met het 
PreventieConsult. 
Doel van het PreventieConsult is preventie van diabetes 
type 2 (suikerziekte), hart- en vaatziekten en nierschade. De 
komende periode zullen de huisartsen die meewerken aan 
het PreventieConsult een geselecteerde groep mensen van 
50 en 55 jaar uitnodigen. 
Ook kunnen bijpassende adviezen worden gegeven, zoals 
bijvoorbeeld meer bewegen. Lees praktische tips in het 
boekje  ‘Start met Bewegen’ of kijk op onze pagina met 
diverse gezondheidsapps op VitaalVechtdal.nl!
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OZOverbindzorg
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Goede communicatie, voor goede zorg in het Vechtdal. Samenwerking OZOVerbindzorg.



3. Beweging Vitaal Vechtdal
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Samenwerking met alle partners van Vitaal Vechtdal is verlengd met 3 jaar.
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Werkbezoek GGBergentheim
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Samenwerking
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Belang van samenwerken van partners benadrukken en successen vieren. Bedanken Jannes Janssen voor zijn inzet 
voor Vitaal Vechtdal vanuit zijn rol vanuit de gemeente..



Sturen op gezondheid

32

VV-artikel in landelijke magazine voor alle gemeenteraadsleden in sociaal domein.
Lees dit artikel op vitaalvechtdal.nl/nieuws-overzicht



NRCLive
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Presentatie en artikel over ‘Preventie & Gezondheid’ voor NRCLive. 
Lees het artikel op vitaalvechtdal.nl/nieuws-overzicht



Health Holland
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Paul Habets sprak namens Vitaal Vechtdal over burgercoöperaties en gezondheid bij een bijeenkomst van Topsector Life 
Sciences & Health (Health~Holland). 

https://vitaalvechtdal.us4.list-manage.com/track/click?u=92550161501eec86d52a00c42&id=d65c3b5255&e=c536e1d14c


3. Beweging Vitaal Vechtdal
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Video over Vitaal Vechtdal te vinden op onze website VitaalVechtdal.nl of  via https://youtu.be/4Oy3TL8T3O4



Flyer
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Vitaal Vechtdal Update



Vitaal Vechtdal – social media

vitaalvechtdal 1367 volgers

@ vitaalvechtdal 595 volgers

vitaalvechtdal 220 volgers

vitaal.vechtdal 187 volgers



Activiteiten Q1 2018
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• 16 januari – Informatiebijeenkomst 
raadsleden Hardenberg

• 7 februari – Congres ‘Positieve Gezondheid’ met 
Machteld Huber voor zorgprofessionals

• 15 februari - Informatiebijeenkomst raadsleden Ommen
• 1 maart – start campagne IkPas: 30 dagen geen alcohol
• 12-16 maart – Week van het Geld 
• 12-16 maart – Week van Zorg & Welzijn



Activiteiten Q2 2018
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• 16 april – magazine Sociaal Domein met bijdrage Vitaal 
Vechtdal komt uit

• 20 april – Goede communicatie, voor goede zorg in het 
Vechtdal. Samenwerking OZOVerbindzorg.

• 21 april – Bridge Drive Vechtdal
• april/ mei – start PreventieConsult met infoboekje ‘Start met 

Bewegen’ 
• 19 mei – bewegen! Hardenberg City-Run met Vitaal Vechtdal

Blenderbikes
• 31 mei – Wereld niet roken dag
• 8-9 juni – Freestyle Event (DeStuw)
• 21 juni - Koolhydraatarme voeding en gezonde leefstijl beurs 

(Alfa-college)



Activiteiten Q3-4 2018
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• 22 september – Burendag
• 22 – 6 oktober – Week tegen de Eenzaamheid
• 5 oktober – Nationale  ouderendag
• 1-5 oktober – actieweek Stoptober in Vechtdal
• Oktober – Stoptober
• 30 oktober – Werken is Topsport
• 10 november – dag van de mantelzorg
• 12-15 november – werk en gezondheid; week van de 

werkstress
• November / december – Meer gezondheid met de polis 

van Vitaal Vechtdal
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Dank voor uw aandacht!
Vragen?

Info@vitaalvechtdal.nl


