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‘Waar ligt je kracht?’  
Een nieuwe visie op Positieve 
Gezondheid



1. De geheimen van de Blue Zones
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Wie heeft er meer stress? De hogere manager of de 

productiemedewerker?

➢Autonomie en gevoel van controle

➢Voldoende bronnen om op terug te vallen

➢Kennissen en vrienden

➢Mogelijkheden in vorm van opleiding / spaarpotje, 

etc

2. Het ‘status syndroom’



En dan de ervaringen van Machteld 

Huber als huisarts en patiënt



Naar ‘resilient systems’ volgens het adaptatiemodel!

(Ten Napel et al., 2006; WUR/LBI)

Controle model

gangbare benadering

Adaptatie model

‘resilience’ benadering

▪ Focus op probleem

▪ Variatie uitschakelen

▪ Continue monitoring

▪ Direct ingrijpen

▪ Statisch evenwicht

▪ Focus op systeem

▪ Variatie benutten

▪ Zelfregulatie stimuleren

▪ Indirect sturen

▪ Dynamisch evenwicht



‘HEALTH’ OF ‘GEZONDHEID’ IS NOG STEEDS GEDEFINIEERD 

VOLGENS DE WHO-DEFINITIE VAN 1948:

‘A state of complete physical, mental, and social well-being and

not merely the absence of disease, or infirmity.’



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’





‘Health as the ability to adapt and to self manage, 
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IN TOTAAL WERDEN 

7 GROEPEN BELANGHEBBENDEN 

BENADERD:

1. Patiënten

2. Behandelaars

3. Beleidsmakers

4. Verzekeraars

5. Public Health actors

6. Burgers

7. Onderzoekers

In een kwalitatief en een kwantitatief

onderzoek.



In 50 semi-gestructureerde interviews en focusgroepen

werd gevraagd:

1. Wat vindt u van het concept van gezondheid, positief 

zowel als negatief? 

Advies: Neem gezondheid niet als doel op zich, maar 

als middel… namelijk opdat iemand ‘zijn/haar ding 

kan doen’

2. Wat zijn voor u indicatoren van gezondheid?

3. Vallen deze indicatoren onder het concept, of juist niet?
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RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

De 6 Hoofddimensies van gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentaal welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van leven

Sociaal-maatschappelijke participatie / Meedoen

Dagelijks functioneren



Mentaal welzijn

• Onthouden

• Concentreren

• Communiceren

• Vrolijk zijn

• Jezelf accepteren

• Omgaan met verandering

• Gevoel van controle

Zingeving

• Zinvol leven

• Levenslust

• Idealen willen

bereiken

• Vertrouwen hebben

• Accepteren

• Dankbaarheid

• Blijven leren

Lichaamsfuncties

• Je gezond voelen

• Fitheid

• Klachten en pijn

• Slapen

• Eten

• Conditie

• Bewegen

Hoofddimensies van gezondheid en 
bijbehorende aspecten



Sociaal-maatschappelijke

participatie

• Sociale contacten

• Serieus genomen worden

• Samen leuke dingen doen

• Steun van anderen

• Erbij horen

• Zinvolle dingen doen

• Interesse in de maatschappij

Dagelijks functioneren

• Zorgen voor jezelf

• Je grenzen kennen

• Kennis van 

gezondheid

• Omgaan met tijd

• Omgaan met geld

• Kunnen werken

• Hulp kunnen vragen

Kwaliteit van leven

• Genieten

• Gelukkig zijn

• Lekker in je vel

zitten

• Balans

• Je veilig voelen

• Hoe je woont

• Rondkomen met je 

geld

Hoofddimensies van gezondheid en 
bijbehorende aspecten













Conclusies

● Aanbevolen: Onderscheid de smalle opvatting, namelijk 

‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ van de brede

opvatting over gezondheid.

● Daarom introduceren we voor de brede opvatting het  

begrip: 

‘Positieve gezondheid’ 

(bestaande uit zes dimensies)
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Pijlers voor positieve gezondheid



Pijlers voor positieve gezondheid: de score 
zou zo kunnen veranderen
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Pijlers voor positieve gezondheid



Pijlers voor positieve gezondheid



Positieve gezondheid:

Voor het bevorderen van ‘veerkrachtig en

betekenisvol leven’….

• Rol van zorgverleners en ondersteuners verandert 

daarbij!

• Aansluiting leefwereld individu  

• Wat is de vraag achter de vraag?

• Balans coaching en loslaten (eigen regie)

• ‘Makelaarsfunctie’
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Positieve Gezondheid in de praktijk:

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

2. Het ‘andere gesprek’ - wat is voor u écht belangrijk?

3. Beschikbaarheid & vindbaarheid van 

‘handelingsperspectieven’ in brede zin, en eventueel

begeleiding daarbij.



De stand van zaken

● Online ‘gespreksinstrument’ Positieve Gezondheid met 

eenvoudiger termen

● 6 dimensies met 7 vragen

● Leidt tot je ‘gezondheidsoppervlak’

● Vraag: Wil je wat verbeteren?

>> Adviezen per dimensie, via apps i.s.m. de GGD-Appstore

www.mijnpositievegezondheid.nl
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http://www.mijnpositievegezondheid.nl/


Motivational interviewing

Innerlijke drijfveren vinden en inzetten bij

leefstijlverandering

Leefstijlverandering bij mensen met lage SES lukt, als ze contact 

maken met wat voor hen écht belangrijk is.  
(Pauline Dekker en Wanda de Kanter)

Overwinnen van een verslaving 

lukt alleen bij degene die contact maakt met voor hem/haar écht 

belangrijk is. (Machteld Huber) 
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Perspectief ‘Positieve Gezondheid’voor
HRM

● De shift is gaande

● Belang van grip en veerkracht

● Wat kan iemand wel i.p.v. wat kan iemand niet

● Werk als gezondheidsbevorderaar i.p.v. stressor

● Rol van betekenisvol werk
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En wat betekent dit voor jullie?

Zie ook onze website: www.iph.nl


