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‘POSITIEVE GEZONDHEID’

Wat is het en wat kan ik ermee?

Karolien van den Brekel, huisarts, trainer iPH

Poll

1. Had je voor de aankondiging van deze presentatie over 
Positieve Gezondheid, al eens gehoord van Positieve Gezondheid?
• ja
• nee

2. Heb je al eens gewerkt met het spinnenweb van Positieve 
Gezondheid in de praktijk?
• ja regelmatig
• ja soms
• ik heb wel interesse, maar nog niet toegepast
• nee nog niet toegepast

Wat betekent gezondheid voor jou? 

De 
kernwaarden
en kerntaken

van de huisarts

Onderbouwing van het ontstaan van 

Positieve Gezondheid

Wat weten we van Gezondheid? 

enkele gezichtspunten …..

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: Menzis, Bas Leerink, Raad van Bestuur
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BLUE ZONES
Gebieden in de wereld waar mensen heel oud worden, zonder

chronische ziekten en zonder mentale aftakeling.

Sleutels: - Goed eten - vers bereid, grotendeels plantaardig en matig (80%)

- Natuurlijk bewegen - half uur per dag wandelen (minstens)  

- Zingeving - puur persoonlijk 

- Sociale inbedding en verbondenheid ervaren

• Comprehensibility - je situatie te begrijpen 

• Manageability - het gevoel hebben dat jij zelf kan kiezen

• Meaningfulness - zingeving ervaren 

Het tegenovergestelde is:

• Verwarring

• Machteloosheid

• Zinloosheid

Veerkracht:  3 karaktereigenschappen cruciaal

‘Sense of Coherence’ (SOC) Antonovsky

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’

ADVIES:

Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel… 
namelijk opdat iemand ‘zijn/haar ding kan doen’.

Hier verschijnt voor de 3e keer de zingeving :
1. In het onderzoek van Antonovsky, de SOC
2. In de Blue Zones
3. In het onderzoek van Huber et al.
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RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

De 6 Hoofddimensies van gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentaal welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van leven

Meedoen

Dagelijks functioneren

RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK

CONCLUSIES:

 Er werd dus een smalle opvatting tegenover een brede opvatting
gevonden

 Huber en haar team, kozen voor de brede opvatting en besloten tot 
het begrip: ‘Positieve Gezondheid’ met zes dimensies, visueel
gemaakt in een spinnenweb-diagram!

 Het ingevulde spinnenweb is een eigen beoordeling van de 
persoonlijke situatie: Er ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’:

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? 
Zou u wat willen veranderen?

3. Samen kijken naar ‘Handelingsperspectieven’ en iemand
daarbij dan begeleiden/coachen.

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

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

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

Ze gaan voor wat voor hen van waarde is.

‘Als je een schip wilt bouwen, 
moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, 

je moet niet het werk verdelen en orders geven. 
Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen

naar de eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry

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 …
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Folders en 
spinnenwebblokjes te 
bestellen via iPH.nl

FOLDERS …

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.

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, bijv zelf, online, 

individueel, in groep, in de wijk. 
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“Samen beter ” 
Centrum voor Positieve Gezondheid in Meppel

- samen werken aan uw gezondheid,
- samen met een team hulpverleners
- samen met u zelf.

Breed aanbod met 25 zorgdisciplines
-binnen de eerste en nulde lijn
-allen werken volgens dezelfde visie
- mbv samenwerking ontstaan er regelmatig nieuwe projecten.

Positieve gezondheid komt terug in de bouw van het centrum in de vorm van 6 
(domein)kleuren vleugels in het gebouw en een centraal ontmoetingsplein.

Ervaringen 
toepassing 
Positieve 
Gezondheid

• Met voldoende tijd voor 
‘andere gesprek  tevredener 
patiënten en artsen

• werken volgens dimensies van 
Positieve Gezondheid 
resulteert in 25% minder 
verwijzingen naar medisch 
specialist; 

• het aantal spoedverwijzingen 
bleef gelijk

Belangrijkste resultaten

• Met voldoende tijd voor ‘andere gesprek  en verwijzing naar 
passend aanbod, aansluitend bij behoefte patiënt, tevredener 
patiënten en artsen

• werken volgens dimensies van positieve gezondheid resulteert in 
25% minder verwijzingen naar medisch specialist; het aantal 
spoedverwijzingen bleef gelijk

Introductie van het andere gesprek: 

Wanneer zet je mijn Positieve Gezondheid in?

 Patiënt (en de professional) ziet relatie niet van klachten waarmee patiënt zich presenteert.
verhelderen onderliggende oorzaak, bv bij langdurige moeheid/slaapprobleem/burn-out

 De patiënt komt zelf niet in actie
Bespreken wat patiënt zelf nodig heeft om inzicht te krijgen en tot actie te komen, 
bij leefstijl, chronische ziekten

 Kennismaking/intake chronische zorg/ouderen/GGZ

 plan volgende keer (dubbel) consult om inzichten adhv spinnenweb te bespreken. 

Casus

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

GGD APPSTORE – OP BASIS VAN 6 
DIMENSIES POSITIEVE GEZONDHEID



9-7-2021

7

HET SPINNENWEB WERKT ALS EEN KOMPAS HET LEEFSTIJLROER BIEDT MOGELIJKE ACTIES

Het bevorderen van ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’….

…. in een gezondheidbevorderende omgeving! Nota Landelijk gezondheidsbeleid
Gezondheid breed op de agenda

Positieve Gezondheid

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

 Intrinsieke motivatie staat centraal
 Begeleiding op maat is belangrijk
 Inzicht, overzicht, uitzicht 
 Het vraagt om samenwerking van verschillende disciplines
 Zorgen voor… Zorgen dat…
 Meer werkplezier voor de arts, patient voelt zich meer gehoord 

Wat kan Positieve Gezondheid voor jou betekenen?

Ben je geinspireerd? 
Wil je nog meer horen/ervaren?

Wil je meer ervaring op doen?
• Vul zelf eens het spinnenweb van Positieve Gezondheid in
• Oefen eens een gesprek op de praktijk/tips en achtergrond 

in handboek Positieve Gezondheid (zie 
www.iph.nl/handboek) 

• Scholing via LHV academie: 
https://www.lhv.nl/lhv-academie/cursussen/positieve-
gezondheid-de-huisartsenpraktijk

4. Leefstijlroer

http://www.iph.nl/handboek
https://www.lhv.nl/lhv-academie/cursussen/positieve-
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Dank voor jullie aandacht!

www.iph.nl

mijnpositievegezondheid.nl
kind.mijnpositievegezondheid.nl

jongeren.mijnpositievegezondheid.nl
eenvoudigetool.nl

k.vandenbrekel@iph.nl

http://www.iph.nl/
http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.kind.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.jongeren.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.eenvoudigetool.nl/

