
TERUGKOPPELING
Partnerevent

3 oktober 2019

Goed bezocht Partnerevent
3 oktober waren we voor het Partnerevent te gast in het gemeentehuis van Dinkelland. Ruim 60
deelnemers waren aanwezig om mee te praten over drie programmalijnen: 
1. technologie ondersteunende leefstijlgeneeskunde startende met diabetes
2. zorg en welzijn in eigen leefomgeving. Ondersteuning van mantelzorgers en versterken van het
netwerk van formele en informele zorgverleners
3. een Twente brede aanpak van burgerbesef & burger actie rondom vitaliteit
 
Aan de gesprekstafels werden geanimeerde gesprekken gevoerd over de stip op de horizon voor ieder
programma. Daarna maakten de deelnemers de vertaalslag naar concrete plannen voor 2020. We zijn
erg blij met de betrokkenheid van de aanwezigen om concreet bij te dragen aan het bereiken van de
doelen voor volgend jaar! 
 
 
 



De tafelgesprekken hebben tot de 3 programma’s van Vitaal Twente geleid.
 
1. Technologie ondersteunende leefstijlgeneeskunde startende met diabetes
Binnen dit programma willen de partijen in 2023 in Twente een persoonsgericht leefstijlaanbod
hebben waarbij technologie een vast onderdeel vormt. Door een breed aanbod kan coaching op
maat worden geboden, passend bij de wensen en behoeften van de betreffende persoon, die niet
per definitie patiënt hoeft te zijn. Voor mensen met diabetes type 2 kan het zo zijn dat de ene patiënt
een face-to-face (groepsaanbod) kiest, ondersteund door tussentijdse monitoring en een andere
patiënt kiest voor uitsluitend digitale coaching.
Aanjagers: Annelies Nagtegaal – Bloemers (a.bloemers@zgt.nl) en Annemieke Konijnendijk
(a.a.j.konijnendijk@utwente.nl)
 
2. Zorg en welzijn in eigen leefomgeving. Ondersteuning van mantelzorgers en versterken
van het netwerk van formele en informele zorgverleners
Binnen deze programmalijn willen de partijen mantelzorgers ondersteunen met (bestaande)
technologische tools en het netwerk van informele en formele zorgverleners versterken. Met focus
op preventie (bijv. hoe kunnen we overbelasting voorkomen) en een brede benadering vanuit de
domeinen welzijn en zorg. Binnen deze programmalijn zullen vooral activiteiten en pilots die al
plaatsvinden of worden opgestart bij partijen worden gebundeld, kennis hiervan worden
uitgewisseld en afgestemd, om zo meer impact te behalen in de regio. 
Aanjager: Marjolein den Ouden (mdenouden@rocvantwente.nl) 
 
3. Een Twente brede aanpak van burgerbesef & burger actie rondom vitaliteit
Twente breed inzetten op vitaliteit met een online platform met online gezondheidschecks en
gekoppeld aan lokale voorzieningen. Bijvoorbeeld met challenges waar iets te winnen valt.
Aanjager: Frits Oosterveld (f.g.j.oosterveld@saxion.nl)  
 
 
Bij elk tafelgesprek zijn werkgroepen of vervolgacties afgesproken. De plannen die zijn uitgedacht
binnen de programma’s worden daarin concreter gemaakt, om zo tot actieplannen te komen. De
programma’s hebben ieder een multi-stakeholder basis: vele partijen moeten samen veranderen om
echt impact te bereiken op vitaliteit in Twente. Het is belangrijk om bestuurlijk draagvlak te hebben
van de partijen die een kernrol hebben in de programma’s. En dit informeren van bestuurders en
ophalen van hun commitment wordt de komende tijd per programma voorbereid. 
 
 
Heb je het partnerevent gemist of kon je niet bij meerdere tafels tegelijk aansluiten, maar wil je nog
wel graag meedoen in een van de programma’s? Neem dan vooral contact op met de kartrekker(s)
van dat programma!
 
 


