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Sport is mijn 
passie…. 
 
 
….alleen op 2 
augustus 
2017 ging het 
helemaal 
mis! 
 



   23 augustus 2017 
 

   Veerkracht 
 

   Eigen regie 

Het vervolg……. 



  If you’re going through hell, keep going (W. Churchill) 
 

  Je hoeft de hele weg nog niet te zien, om een eerste 
 stapje te zetten (M.L. King) 

 

Quotes 



Positieve Gezondheid 

    Behandeling belangrijk 
 

    Patiënt     Mens 
 

    Medicatie    Inspiratie 
 
 
 
 

 



Stelling 



VISIE OP (BETAALBARE) ZORG IN DE TOEKOMST -  DE KOSTEN 

Met 

zorgadvies 

Lage drempel, 
dichtbij huis 

Zelfmanagement 

(eHealth & preventie) 

Geïntegreerde  
eerste lijn 

Tweede  
lijn 

Straks Nu 

Ziekenhuis 

Zelf- 
manage- 

ment 

Geïntegreerde  
eerste lijn 

GGZ Care 

Bron: Menzis, Bas Leerink, Raad van Bestuur 



Bent u gezond? 



 

Ben u gezond: 
Als u de griep heeft? 
Als u heel moe bent? 
Als u druk bent in uw hoofd en overzicht mist? 
Als u zich eenzaam voelt? 
Als u stress ervaart over uw financiën? 

 
 
 

 
 

Bent u gezond? 



Hoe kijken we naar gezondheid? 
3 keer een gezichtspunt…. 
 



 

 

 

 

  

 

1. 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. 



 

 Stress – Coping – Gezondheid 

 Gezondheidsbevorderende factoren: 

 

  De essentie: 

• de situatie te begrijpen     

• dat je iets kunt doen, invloed kunt uitoefenen   

• zingeving te ervaren      

  

  Beter te begrijpen als je je realiseert wat het tegenovergestelde is: 

• Verwarring 

• Machteloosheid 

• Zinloosheid 

 

  

 

2. Gevoel van samenhang - Antonovsky 



3. 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. 
 



Bent u gezond 
als u door deze bril naar gezondheid kijkt? 

Definitie van gezondheid 
 

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. 



Bent u gezond 
als u door deze bril naar gezondheid kijkt? 

Nieuwe concept van gezondheid: 

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. 
 



HET VERVOLGONDERZOEK 
 
ZonMw gaf opdracht om het draagvlak te toetsen van:  
 

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. 
 
en een stap te zetten naar operationalisering.  



IN TOTAAL WERDEN  
7 GROEPEN BELANGHEBBENDEN BENADERD: 
 
1. Patiënten 
2. Behandelaars 
3. Beleidsmakers 
4. Verzekeraars 
5. Public Health actors (GGD) 
6. Burgers 
7. Onderzoekers 

 
In een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek. 

 



• Medische feiten 
• Medische waarnemingen 
• Fysiek functioneren 
• Klachten en pijn 
• Energie 

• Cognitief functioneren 
• Emotionele toestand 
• Eigenwaarde/zelfrespect 
• Gevoel controle te hebben/manageability 
• Zelfmanagement/eigen regie 
• Veerkracht/resilience & SOC 

• Zingeving/meaningfulness 
• Doelen/idealen nastreven 
• Toekomstperspectief ervaren 
• Acceptatie 

• Welbevinden 
• Geluk beleven 
• Genieten 
• Ervaren gezondheid 
• Lekker in je vel zitten 
• Levenslust/balans 

• Sociale en communicatieve vaardigheden 
• Sociale contacten 
• Betekenisvolle relaties  
• Geaccepteerd worden 
• Maatschappelijke betrokkenheid 
• Betekenisvol werk 

• Basis ADL 
• Instrumentele ADL 
• Werkvermogen 
• Health literacy 

PIJLERS VOOR  
POSITIEVE GEZONDHEID 



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK 



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK 



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK 



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK 



• 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 

©Gespreksinstrument IPH – versie 1.0 – oktober 2016 www.mijnpositievegezondheid.nl 



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. 
   
  



PIJLERS VOOR  
POSITIEVE  
GEZONDHEID 
 



PIJLERS VOOR  
POSITIEVE  
GEZONDHEID 
DE SCORE  
ZOU ZO KUNNEN 
VERANDEREN 

 



PIJLERS VOOR  
POSITIEVE  
GEZONDHEID 
 



PIJLERS VOOR  
POSITIEVE  
GEZONDHEID 
 



STELLING: 
 

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

Voor wat voor hen van waarde is. 



TEKENMOMENT ZORGVERZEKERAARS  



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



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 is gericht op: de mens zelf, het 
bevorderen van eigen regie en veerkracht en een betekenisvol 
leven hebben.  
 
Zorgen voor…    Zorgen dat… 



Zelf met PG aan de slag 

 
Vul het spinnenweb in. 
Bekijk uw gezondheidsoppervlak.  
Beantwoord de volgende vragen: 
 
 

Opdracht: 
 

1. Wat vind u echt belangrijk?  
2. Zou u wat willen veranderen en zo ja, wat?  
 Iets dat u echt wilt (en niet iets waarvan u vindt dat 

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

 



Vervolgens… 

3. Schrijf twee of drie eigen woorden in uw spinnenweb die passen bij uw wens. 
4. Maak een plannetje: Welke concrete stappen passen daar bij?  
 Schrijf een of twee kleine actie(s) op, die u kunt doen. 
5.  Wat maakt dat u het toch niet gaat doen (innerlijke saboteur)? 
6. Wat zou u helpen om het toch te doen (de weerstand voorbij)? 
 



Gedragsverandering 

De vijf belangrijkste succesfactoren van gedragsverandering: 

•  Intrinsieke motivatie 
•  Vertrouwen in eigen kunnen 
•  Rol van de omgeving 
•  Beloning  
•  Plezier  



Toepassing PG voor wandeltrainers 

• Werken aan uw eigen positieve gezondheid 

• Begeleiden van mensen naar een gezondere 
leefstijl 

• Samenwerking van professionals in de wijk 
(beweging van zorg- naar sociale domein) 

• Zichtbaar worden in de wijk van uw aanbod 
(bewegen/ wandelen)  

 

 



Samen werken aan een gezonde wijk 

 

 
 

Preventie in de buurt 

https://magazines.rivm.nl/2018/10/samenwerken-aan-gezondheid-de-wijk-loont/over-preventie-de-buurt


Website iPH 

Op www.iph.nl is veel te vinden, zoals: 
1. Materialen downloaden of kopen (TOOLS) 
2. Wetenschappelijke publicaties (INSPIRATIE) 
3. Filmimpressie van 12 professionals over PG (INSPIRATIE) 
 
 

 Als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste ontwikkelingen, 
dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
 

A reminder of the important things in life | 2.42 min 

http://www.iph.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=choOYBFZBVA


 
 

Dank voor jullie aandacht! 
 

www.mijnpositievegezondheid.nl 
www.iph.nl 

r.berghauserpont@iph.nl 
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