Helmond, 31 december 2015

“Peel duurzaam gezond” een nieuwe unieke beweging in de Peel
Het Elkerliek ziekenhuis, de regionale Huisartsenvereniging Helmond e.o., Savant Zorg, GGZ
Oost-Brabant, de Zorgboog, patiënten/cliëntenorganisatie Zorgbelang Brabant, LEV-groep, ORO
en SMO regio Helmond hebben samen het initiatief genomen om te komen tot een regionale
aanpak van zorg en welzijn in de Peel. Voor de Kerst zijn de partijen bij elkaar gekomen om de
beweging “Peel duurzaam gezond” in gang te zetten. “In deze regio werken we op allerlei
fronten en in allerlei verbanden al heel goed samen. Hierin lopen we voorop; hierin zijn we een
unieke regio. Wat we nu willen is al deze activiteiten samenbrengen, verbinden en op elkaar
afstemmen. Wij verwachten dat onze beweging snel zal worden uitgebreid zodat we zorg,
welzijn, onderwijs en wonen ècht verbinden. Ook verwachten we dat de zorgverzekeraars met
ons mee willen doen”, aldus bestuursvoorzitter Betty van de Walle van het Elkerliek ziekenhuis.
Doel van Peel duurzaam gezond is dat inwoners de ondersteuning op het gebied van zorg en
welzijn ervaren als een geoliede machine die invoegt op hun leven. Zorg en welzijn moeten
nabij zijn en de inwoners moeten zoveel mogelijk de eigen regie voeren. De regionale partners
fungeren hierin als ‘gids’. Cock Vermolen, directeur Zorgbelang Brabant zegt hierover:
"Zorgbelang vindt dat het niet mag uitmaken waar mensen aankloppen met hun vraag. Ze
moeten bij één loket terecht kunnen en daar goed worden geholpen.”
Henri Plagge bestuursvoorzitter van de Zorgboog verklaart: “we willen samen zorgen voor een
goed leven voor alle inwoners van de Peel. Samenwerken is nodig voor een betere gezondheid,
een hogere kwaliteit van zorg en een hoge doelmatigheid. De beweging Peel duurzaam gezond
hoopt dat anderen zoals regionale woningbouwverenigingen en belangrijke beroepsopleidingen
snel mee gaan doen. Vervolgstap is om met de partners van het eerste uur enkele nieuwe
zaken bij de kop te pakken. Gedacht wordt aan twee belangrijke doelgroepen namelijk
kwetsbare ouderen en kinderen & jongeren. Voor de ouderen zullen we bestaande activiteiten
afstemmen en bezien wat er nog beter kan en moet. Voor de jongeren wordt gedacht aan een
brede preventie aanpak op het gebied van leefstijlen door een serious game. Duurzaam en
gezond krijgt hiermee een hele letterlijke betekenis.”

