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Programma

Waarom een ander gesprek- Urgentie

Wat betekent gezondheid voor jou?

Achtergrond Positieve Gezondheid

Mijn Positieve Gezondheid in de praktijk 

Positieve Gezondheid en Leefstijl

Persona’s en samenwerking in de wijk

Discussie/vragen



Consequenties:
-Tekort aan zorgpersoneel
-In 2040 zullen de zorgkosten 
verdubbelen tot 174 miljard euro



Urgentie

8,8 miljoen mensen chronische aandoening(en)

35% van chronisch zieken is jonger dan 40 jaar
58% van chronisch zieken in jonger dan 65 jaar 

Meer dan 1 miljoen mensen met DM-2
• Kosten: €2 miljard 

50% ziektelast is te voorkomen door leefstijl   
(Mackenbach 2010)

Bronnen: RIVM, Trendscenario VTV-2018 RIVM, NIVEL,  



VISIE OP (BETAALBARE) ZORG IN DE TOEKOMST - DE KOSTEN

preventie, e-health 

zelf management

Geïntegreerde 
eerste lijn

Tweede 
lijn

StraksNu

Ziekenhuis

Preventie

Geïntegreerde 
eerste lijn

GGZ Care

Bron: Bas Leerink, destijds Menzis







Macro niveau:
Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
Landelijke kernwaarden/taken huisartsenzorg

en regionale samenwerkingen /Positieve Gezondheid netwerken

(Bron: Rijksoverheid 2020)



Kernwaarden en 
kerntaken in de 
huisartspraktijk: 

https://toekomsthuisartsenzorg.nl/ 









De patient centraal 
met Positieve Gezondheid 

Ø Positieve Gezondheid is een bredere kijk
op gezondheid 

Ø Met die bredere benadering draag je bij 
aan het vermogen van mensen om met 
fysieke, sociale en emotionele uitdagingen 
in het leven om te gaan

Ø Zodat mensen zoveel mogelijk hun eigen 
regie kunnen voeren. 



Achtergrond Positieve 
gezondheid 

Wat betekent gezondheid voor jou? 



Hoe is Positieve Gezondheid ontstaan?

Machteld Huber werd zelf ziek
Ze zocht naar gezichtspunten …..
over ‘Gezondheid’? 

• BLUE ZONES
• Sence of Coherence & adaptiemodel
• WHO definitie 1948



Definitie van gezondheid

GEZONDHEID’ IS NOG STEEDS GEDEFINIEERD MET DE WHO-DEFINITIE VAN 1948:

‘A state of complete physical, mental, and social well-being and 
not merely the absence of disease, or infirmity.’

Sindsdien vaak bekritiseerd, maar nooit gewijzigd.





ALS ‘GENERAL CONCEPT’ IS VOORGESTELD:

‘Health as the ability to adapt and to self manage, 
in the face of social, physical and emotional challenges’

of

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en 
je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’



RESULTATEN KWANTITATIEF
ONDERZOEK



ESSENTIE:

§ Eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. Geen externe
norm! 

Er ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.

§ Vraag: Zou u wat willen veranderen en zo ja, wat? 

§ En dan: Beschikbaarheid van Handelingsperspectieven.

§ De score, het ‘gezondheidsoppervlak’, zou dan zo kunnen
veranderen:



PIJLERS VOOR 
POSITIEVE 
GEZONDHEID



STELLING:

Mensen doen niet wat ze moeten, 
maar wat ze willen. 

Ze gaan voor wat voor hen van waarde is.



Zelf Ervaren 



Werken met Positieve Gezondheid

Gaat om drie elementen:

1. De brede blik naar binnen - ‘Mijn Spinnenweb’

2. Het ‘andere gesprek’ - Wat is voor u echt belangrijk? 
Wat zou u willen veranderen?

3. Beschikbaarheid & vindbaarheid van ‘Handelingsperspectieven’  
en iemand daarbij dan begeleiden/coachen.



In de praktijk



https://www.youtube.com/watch?v=vEjGN6QTSpk&feature=yo
utu.be (hoe werkt Positieve Gezondheid) 
Animatie filmpje bv voor in wachtkamer:

https://www.youtube.com/watch?v=DUKE-1YuIGQ

https://www.youtube.com/watch?v=vEjGN6QTSpk&feature=youtu.be


MIJN POSITIEVE GEZONDHEID
Helpt kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is.
Deze online tool wordt de komende tijd steeds verder ontwikkeld. Hier vind je altijd de 
laatste versie.

Waarom de test invullen?

Zo werkt het!



DIGITAAL …





Folders en 
spinnenwebblokjes 
te bestellen via 
iPH.nl



FOLDERS …





Hoe introduceer je het gesprek?

www.mijnpositievegezondheid 
kladblok meegeven,

en volgende keer nieuwe afspraak om 
inzichten adhv spinnenweb te 
bespreken. 

Welke vragen kun je stellen?





Hoe gaat 
het nu?

Wat wil 
je?

Wat kun 
je?

Wat 
besluit je?

Wat maakt 
dat je het niet 

gaat doen?
Wat heb je 

nodig om het 
toch te doen?



Praktijkvoorbeelden

Casus 1

-23 jarige man
-BMI >30
-Knieklachten
-Aan het eind van consult  bespreken we 
overgewicht
-Positieve Gezondheid thuis invullen
-Volgend (dubbel) consult: 
bespreken inzichten



Positieve Gezondheid en leefstijlroer

https://vimeo.com/617951099





Handelingsperspectieven





De rol van de zorgverlener verandert:

• Aansluiting bij de leefwereld van het individu  
(persoonsgerichte zorg/zorg op maat)

• Wat is de vraag achter de vraag?
• Niet adviseren
• Stimuleren van zelfregie, van poortwachter naar 

coach
• Doorverwijzen naar sluitend aanbod, zowel 

samenwerken in de praktijk als doorverwijzen 
online, individueel, in groep, in de wijk. 









Is Positieve Gezondheid gezondheid bevorderend? 

In Positieve Gezondheid zijn de principes van 
de Blue Zones én de Sense of Coherence opgenomen.

• Het raakt voeding, beweging, zingeving en sociale inbedding
• Het helpt mensen overzicht te krijgen over hun leven; het te 

begrijpen.
• Het helpt mensen beetje bij beetje greep te krijgen op hun 

leven.
• Het spreekt mensen  aan op wat voor hén belangrijk is - hún 

zingeving.



Positieve Gezondheid
Persoonlijke zingeving is de sleutel om in 
beweging te komen en grip op uw leven te 
krijgen!

ü Intrinsieke motivatie staat centraal
ü Begeleiding op maat is belangrijk
ü Inzicht, overzicht, uitzicht 
ü Zorgen voor… Zorgen dat…



Het begint bij de zorgprofessional!



De patiënt/client wil dit ook! 



Wat zou Positieve Gezondheid jou op kunnen 
leveren in je werk?

Wat is er anders als je gezondheid meer centraal 
stelt, ipv ziekte?

Welke doelgroep lijkt je geschikt om mee te 
oefenen?

Hoe zou jij willen samenwerken met PG in de 
praktijk en de wijk?



Voor meer informatie:

• www.iph.nl
• www.iph.nl/handboek
• mijnpositievegezondheid.nl
• k.vandenbrekel@iph.nl
• www.artsenleefstijl.nl

http://www.iph.nl/
about:blank
mailto:k.vandenbrekel@iph.nl
http://www.artsenleefstijl.nl/

