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Dit regiobeeld is gebaseerd op data van vóór de coronapandemie 



Populatie en zorggebruik

Vechtdal* ten opzichte van Nederland

* De regio bestaat uit de gemeenten Ommen, Hardenberg en Dalfsen

De levensverwachting ligt 

hoger dan het landelijk 

gemiddelde

De sociaaleconomische status 

is lager dan gemiddeld

De zorgkosten zijn in alle 

segmenten lager dan verwacht

Er wonen minder 75+’ers in een 

instelling dan landelijk (7,8%)

8,1%
75+’ers

82,3
jaar

De regio is sterker vergrijsd dan 

landelijk en de bevolkingsgroei is 

groter dan landelijk

7,0%
106.370

0,6% van NL

De instroom in de acute keten 

is lager dan gemiddeld

15%
instroom

De zorgvraag stijgt iets harder 

dan landelijk
1,3% Chronische ziekten komen iets 

vaker voor dan gemiddeld

Kwetsbaarheid

Groot

Gemiddeld

Geen



Het zorgveld

Er is voldoende zorgaanbod; samenwerking is in de beginnende fase

Zilveren Kruis | Regiobeeld Vechtdal

Er zijn 32 huisartsen in de regio 

Het grootste gedeelte wordt vertegenwoordigd door 

regio-organisatie Medrie; 1 huisartsengroep neemt 

ketenzorg af bij THOON

Er zijn 8 aanbieders voor verpleging, verzorging 

en thuiszorg (VVT) waarvan 6 ook langdurige zorg 

(Wlz) leveren

Er is 1 ziekenhuis in de regio. Dit ziekenhuis biedt 

ook revalidatie

Daarnaast is er 1 zelfstandige revalidatie-instelling

Ziekenhuis met 24/7 Spoedeisende Hulp

Ziekenhuis overdag

Huisartsenpost

Zelfstandig behandelcentrum

VVT-locatie

https://www.thoon.org/
https://www.rosengaerde.nl/index.php


In de regio wordt goed samengewerkt
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Zilveren Kruis is actief betrokken bij Vitaal Vechtdal en werkt goed samen met de Saxenburgh Groep. Kansen 

en knelpunten in het zorglandschap worden gezamenlijk opgepakt

In de samenwerking Vitaal Vechtdal werken werkgevers, het onderwijs, het sociaal-maatschappelijk 

domein, zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gezamenlijke projecten. De officiële partners van Vitaal 

Vechtdal zijn nauw met elkaar verbonden en zijn betrokken bij het beleid van de stichting

Vitaal Vechtdal focust zich op de BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding & Ontspanning en 

Welzijn. Er wordt gekeken vanuit 4 domeinen: zorg, werk, onderwijs en thuis /woonomgeving

Vitaal Vechtdal levert veel voordelen: inwoners hebben inspraak in mogelijkheden om vitaal te zijn en te blijven, 

ze zijn meer bewust en participeren beter, ouderen zijn langer zelfstandig en minder eenzaam, zorgaanbieders 

werken samen om mogelijkheden te vergroten en de zorgkosten worden beter beheersbaar 

Meer informatie over Vitaal Vechtdal →

http://www.vitaalvechtdal.nl/


ELV Eerstelijnsverblijf

HAP Huisartsenpost

SEH Spoedeisende Hulp

VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

Wlz Wet langdurige zorg
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Gebruikte afkortingen
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