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Ken jezelf! 
Rogier Berghauser Pont 



Praktische zaken 

• 70 min 

• Mobiel uit 

• 4 muren 

• Lever 

 



Kennismaking 

• Naam, functie, …. 

• Wat geeft jou energie? 

• 1 min p.p. 

 



Waarom deze workshop? 

Na afloop van deze workshop weet je hoe je 

een bijdrage kunt leveren aan Positieve 

Gezondheid voor jezelf en voor anderen. 



Inhoud / opbouw workshop 

1. Werken aan je eigen Positieve Gezondheid. 

2. In gesprek met de ander. 

3. Wat heb je nodig om hiermee verder te 

gaan? 



BLUE ZONES: 
Gebieden in de wereld waar mensen heel oud worden, zonder 

chronische ziekten en zonder mentale aftakeling:   

Sleutels: Goed eten, natuurlijk bewegen, opstaan met een ideaal en 

vrienden hebben om dat ideaal mee te verwerkelijken. 



Definitie van gezondheid 
 

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

 
Gezondheid is een toestand van compleet lichamelijk, 
psychisch en sociaal welbevinden en niet alleen de 
afwezigheid van ziekte en gebreken. 
 



Tijd voor een ander uitgangspunt. 

 



ALS ‘CONCEPT’ IS VOORGESTELD: 

 

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. 

(Machteld Huber) 



Positieve Gezondheid 

 
  Behandeling belangrijk 

 

    Patiënt    Mens 

 

    Medicatie   Inspiratie 

 

  Zorgen voor…   Zorgen dat… 

 

Positieve gezondheid is gericht op: de mens zelf, het bevorderen van 

eigen regie en veerkracht en een betekenisvol leven hebben.  
 



• Sociale contacten 

• Serieus genomen worden 

• Samen leuke dingen doen 

• Steun van anderen 

• Erbij horen 

• Zinvolle dingen doen 

• Interesse in de maatschappij 

• Zorgen voor jezelf 

• Je grenzen kennen 

• Kennis van gezondheid 

• Omgaan met tijd 

• Omgaan met geld 

• Kunnen werken 

• Hulp kunnen vragen 

• Genieten 

• Gelukkig zijn 

• Lekker in je vel zitten 

• Balans 

• Je veilig voelen 

• Hoe je woont 

• Rondkomen met je geld 

• Onthouden 

• Concentreren 

• Communiceren 

• Vrolijk zijn 

• Jezelf accepteren 

• Omgaan met verandering 

• Gevoel van controle  

• Zinvol leven 

• Levenslust 

• Idealen willen bereiken 

• Vertrouwen hebben 

• Accepteren 

• Dankbaarheid 

• Blijven leren 

• Je gezond voelen 

• Fitheid 

• Klachten en pijn 

• Slapen 

• Eten 

• Conditie 

• Bewegen 
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Conclusies  

 
Onderscheid smalle en brede opvatting van 

Gezondheid 

 

 

Brede opvatting = positieve gezondheid, met 

zes dimensies 

 

 

De zes dimensies zijn visueel gemaakt in het spinnenwebdiagram 

 

 

Positieve Gezondheid = gedachtegoed 

 

 

Spinnenweb = gespreksinstrument 

 

 



Pijlers voor Positieve Gezondheid 



Pijlers voor Positieve Gezondheid 



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 en zo ja, wat? 
 
3. Het vinden van acties die iemand zelf kan doen 
       en iemand daarbij dan begeleiden/coachen. 
   



Positieve Gezondheid: 
 
Het bevorderen van ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’…. 
  
……in een gezondheidbevorderende omgeving! 



Zelf met PG aan de slag 

Stappenplan om in gesprek te komen: 

 

Vul het spinnenweb in. 

Bekijk je gezondheidsoppervlak.  

Beantwoord de volgende vragen: 

1. Wat vind je echt belangrijk?  

2. Zou je wat willen veranderen en zo ja, wat?  

 Iets dat je echt wilt (en niet iets waarvan je vindt 

dat het moet). Zet een kruisje bij dat woord op het 

spinnenwebdiagram. 



Vervolgens… 

3. Kies een plaatje die jouw verandering uitbeeldt en maak hiervan 

een foto. 

4. Schrijf twee of drie eigen woorden in je spinnenwebdiagram die 

passen bij jouw wens/ beeld. 

5. Maak een plannetje: Welke concrete stappen passen daar bij?  

 Schrijf een of twee kleine actie(s) op, die je kunt doen. 

6. Wat maakt dat je het toch niet gaat doen (innerlijke saboteur)? 

7. Wat zou je helpen om het toch te doen (de weerstand voorbij)? 

 

 



Dialoog over de gewenste verandering 

We gaan in drietallen aan de slag: 

 Verteller – luisteraar – observant 

 

 Verteller licht de gewenste verandering toe, start met beeld. 

 

 Luisteraar: Probeer met volle aandacht te luisteren & geef geen adviezen! 

 

 Observant houdt de tijd in de gaten en check of bovenstaande gebeurt.  

 

 3 min per persoon, 3 min feedback en 3 keer doordraaien (3 + 3 x 3= 18 min) 



Positieve Gezondheid: 
Gericht op de ander! 

 

Wat kan jij vanuit Positieve gezondheid 

betekenen voor de mensen die je begeleidt? 

 

 

 

 

 

 



Positieve Gezondheid: 
Gericht op de ander! 

 

See Me | 4.02 min 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cwXxlXchCdk


Hoe verder met Positieve Gezondheid 

Schaalvraag: 

Wil je verder met PG? 
 
1 = Helemaal niet en ik zie ook helemaal niet de 
 meerwaarde. 
 
10 =  Helemaal wel, heel prettig en vol vertrouwen. PG 
 heeft enorm veel meerwaarde voor mij persoonlijk 
 en in mijn rol als wandeltrainer. 



Vragen? 
 

Dank voor jullie aandacht! 
 

 

www.mijnpositievegezondheid.nl 

www.iph.nl 

r.berghauserpont@iph.nl 
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