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Wat betekent gezondheid voor jou? 



Drie gezichtspunten op gezondheid
1. Blue zones - Gebieden in de wereld waar
mensen heel oud worden zonder chronische ziekten:  

Sleutels: Goed eten, natuurlijk bewegen, opstaan met een ideaal
en vrienden hebben om dat ideaal mee te verwerkelijken.



Gezichtspunten op Gezondheid
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2. Gevoel van Samenhang (Sense of Coherence)
Mensen met ‘Sence of Coherence' doorstaan moeilijke situaties relatief goed

Mensen ervaren samenhang als zij:
- Invloed uit kunnen oefenen i.p.v. machteloosheid
- Situatie begrijpen i.p.v. verwarring
- Zingeving ervaren i.p.v. zinloosheid

Inzicht - Overzicht- Uitzicht



Gezichtspunten op Gezondheid

3. Definitie van Gezondheid

‘Gezondheid’ is nog steeds gedefinieerd met de WHO-definitie
uit 1948 

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



Nieuw Dynamisch Concept – Machteld Huber 
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“Health as the ability to adapt and to self manage in the face of 
social, psysical 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

in hoeverre maken de 6 dimensies en 32 aspecten deel uit van gezondheid



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK





Positieve Gezondheid is… 

• een nieuw concept van gezondheid, dat uitgaat van een breed perspectief op 
gezondheid

• gaat over het vermogen van mensen om zich aan te passen aan de uitdagingen van het 
leven. Het versterkt de zelfregie en veerkracht van mensen. 

• een praktische tool (spinnenweb) dat wordt toegepast in de dagelijkse praktijk, richting
gezondere keuzes. Het draagt bij aan ZZ-GG beweging. 

• De uitwerking van Positieve Gezondheid in netwerken, breidt zich lokaal, regionaal, 
(inter)national steeds verder uit, “health in all policies”’. 



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 mensen bij hun keuze ook coachend begeleiden. Daartoe ook
in een netwerk samenwerken met andere professionals.



STELLING:

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

Ze gaan voor wat voor hen van waarde is.



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





Handelingsperspectieven



Niveaus van implementatie



Positieve Gezondheid  in Beleid, Praktijk, Onderwijs en Onderzoek 



Leren van regio’s met 
Positieve Gezondheid netwerken

https://www.iph.nl/leren-van-limburg/



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



Casus, discussie en vragen

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



Inspiratie:
Info: www.iph.nl
k.vandenbrekel@iph.nl

http://www.iph.nl/
mailto:k.vandenbrekel@iph.nl

