
positief gezond,
samen op pad naar een gezonde 

en vitale samenleving! 



1. Als eerste begint het met een andere definitie van gezondheid.
 

Van de huidige definitie van gezondheid….. 

‘A state of complete physical, mental, and social well-being and 
not merely the absence of disease, or infirmity.’ (WHO-definitie van 
1948)

...naar een andere definitie van gezondheid, geformuleerd door 
Machteld Huber:

‘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’. 



2. Aangevuld met gedachtegoed van Jan Walburg.

Gezondheid is het dynamische vermogen, dat kan worden 
opgebouwd, waarin kan worden geïnvesteerd en dat de 
ontwikkeling van fysieke, cognitieve, sociale en psychische 
capaciteiten mogelijk maakt. 

● Het is meer dan de de afwezigheid van ziekte.
● Het is meer dan de aanwezigheid van fysiek en mentaal 

welbevinden.
● Het is meer dan de capaciteit om ons aan te passen en te 

redden. 

Gezondheid is ons belangrijkste vermogen om te groeien en tot bloei 
te komen als mens. En daarmee is positieve gezondheid het 
belangrijke vermogen om tot ontwikkeling te komen van onze 
fysieke, sociale en mentale capaciteiten. Het individu en alle 
betrokkenen kunnen gedurende het hele leven investeren in dat 
vermogen. 



3. Het gespreksmodel vertaald naar een gesprekstool:

Dit is door M. Huber 
onderzocht en 
vertaald naar 6 
hoofddimensies. 

Deze 6 
hoofddimensies 
beslaan de 
verschillende 
aspecten van ons 
bestaan. 

Deze zes dimensies 
zijn weergegeven in 
de zes velden van het 
zgn “spinnenweb”. 



4. Een eerste kernelement van positieve gezondheid is: 
richten op eigen regie en zelfmanagement. 

● Richten op de behoeften van de cliënt.

● Van CURE naar CARE

● Er is een eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. 

● Er ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.

● Samen op zoek naar hetgeen de cliënt ZELF kan doen. 

● Van stoornis denken/ indicatie naar verlangen van de mens.



5. Een tweede kernelement van positieve gezondheid is:
“sense of coherence” (Antonowsky).

Het richten op factoren die gezondheid en welbevinden stimuleren: 
salutogenese. In plaats van op de oorzaak van ziekte: pathogenese. 
Belangrijke factoren voor ons welbevinden en geluk: 

 

● De situatie begrijpen

● Er iets aan kunnen doen, enige invloed hebben

● Zingeving ervaren



6. Het voeren van het andere gesprek!

Door het voeren van het andere gesprek verandert de rol van de 
hulpverlener/professional. Van bepalend en adviserend, naar 
coachend en ondersteunend.

● Luisteren, luisteren, luisteren!

● De mens is zelf de expert van zijn leven.

● Ondersteunen VS Bepalen.

● Vragen naar wat de ander wil veranderen.

● Van reactief naar PROACTIEF

● Preventief, het ondersteunen op dat levenspad!



7. Domein overstijgende focus.

Door de focus te hebben op de cliënt, en wat de cliënt een stap 
verder helpt, richt je de samenwerking in op basis van integrale 
samenwerking. 

● Netwerk zorg. 

● Ontschotting door domeinoverstijgende oriëntatie

● Van ziekenzorg naar gezondheidszorg



9. INrollen, samen met de mensen. 

Implementeren (van PG) niet van bovenaf, beleid 
uitrollen. Maar samen met de mensen, kleine stappen 
zetten. 

● Het ervaren van verbinding is belangrijk. 

● Een gezamenlijk doel, eenheid in taal. 

● Contract off the willing.

● Met elkaar ontdekken wat werkt.

● Oplossingsgerichte denkstijl.



10. Positieve gezondheid vanuit 4 verschillende perspectieven: 

1. Nano: de burgers, het publiek, de cliënten, de patiënten.  

2. Micro: de professionals uit het zorg, welzijn en sportsector. 

3. Meso: de organisaties zoals gemeente, GGD, welzijnsorganisaties 

4. Macro: Populatie management, VWS



12. Het ECO systeem ingevuld met de methode positieve gezondheid



Positieve gezondheid,
samen op pad naar een gezonde 

en vitale samenleving! 



Van ziektezorg…. 



naar gezondheidszorg. 



Van gecentraliseerde zorg naar zorg op maat 

Met 
zorgadvies

Lage drempel, 
dichtbij huis

Zelfmanagement

(eHealth & preventie)

Geïntegreerde 
eerste lijn

Tweede 
lijn

StraksNu

Ziekenhuis

Zelf-
manage-

ment

Geïntegreerde 
eerste lijn

GGZ GGD



Van individueel werken….

Eigen beroepslijn

Afhankelijk van vermogen 
tot opbouwen netwerk

Geen structureel overleg 

Geen gelijkwaardigheid



….naar zorgnetwerken.

Domein overstijgend

Vanuit het belang om te 
werken in samenhang

Gericht op de vraag van 
de cliënt

Met elkaar overleggen 



Van hulpbehoevend...

Verwarring

Machteloosheid

Zinloosheid



...naar zelfregie.

De situatie te begrijpen: comprehensibility

Iets kunnen doen, enige invloed hebben: 
manageability

Zingeving ervaren: meaningfulness



Van binnen…..



….naar buiten!


