
‘POSITIEVE GEZONDHEID’

Wat is het en wat kan ik ermee?

Rogier Berghauser Pont 13 juni 2019  



Programma

Kennismaking met Positieve gezondheid

Het ontstaan van het gedachtegoed

Wat kan je er mee? Wat kan je er mee? 

Zelf ervaren wat PG is

Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Afsluiting



 Gezondheidszorg

 Gedragsverandering

Rogier Berghauser Pont

 Gedragsverandering

 Empathie voor pechvogels

 Partner van Jojanneke en vader van Jasmijn en Sterre

 Sportief



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 

Quotes

 Je hoeft de hele weg nog niet te zien, om een eerste 

stapje te zetten (M.L. King)



Positieve Gezondheid

 Behandeling belangrijk

 Patiënt Mens

 Medicatie Inspiratie



Stelling



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

Met
zorgadvies

Lage drempel, 
dichtbij huisGeïntegreerde 

eerste lijn

Tweede 
lijn

Ziekenhuis

Geïntegreerde 

GGZ Care

Zelfmanagement

(eHealth & preventie)

StraksNu

Zelf-
manage-

ment

Geïntegreerde 
eerste lijn

Bron: Menzis, Bas Leerink, Raad van Bestuur



Bent u gezond?



Ben u gezond:

Als u de griep heeft?

Als u heel moe bent?

Bent u gezond?

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?



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.



Mensen met SOC doorstaan zware ontberingen, zoals een

concentratiekamp, relatief ‘goed’….

De essentie: mensen met een Sense of Coherence hebben het gevoel

• de situatie te begrijpen = Comprehensibility

2. Sense of Coherence (SOC) - Gevoel van

samenhang - Antonovsky

• de situatie te begrijpen = Comprehensibility

• dat je iets kunt doen, invloed kunt uitoefenen = Manageability

• zingeving te ervaren = Meaningfulness

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

• Verwarring

• Machteloosheid

• Zinloosheid



3. 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.’



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 of gebreken.



Tijd voor een ander uitgangspunt.





ALS ‘GENERAL CONCEPT’ IS VOORGESTELD:

‘Health as the ability to adapt and to self manage, 

in the face of social, physical and emotional challenges’

ofof

‘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

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.

Bent u gezond

als u door deze bril naar gezondheid kijkt?



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, 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)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

• Basis ADL

• Instrumentele ADL

• Werkvermogen

• Health literacy

PIJLERS VOOR 

POSITIEVE GEZONDHEID

• 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



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



• Zorgen voor jezelf

• Je grenzen kennen

• Kennis van gezondheid

• Omgaan met tijd

• Omgaan met geld

• Kunnen werken

• Hulp kunnen vragen

• Onthouden

• Concentreren

• Communiceren

• Vrolijk zijn

• Jezelf accepteren

• Omgaan met verandering

• Gevoel van controle

• Je gezond voelen

• Fitheid

• Klachten en pijn

• Slapen

• Eten

• Conditie

• Bewegen

• Sociale contacten

• Serieus genomen worden

• Samen leuke dingen doen

• Steun van anderen

• Erbij horen

• Zinvolle dingen doen

• Interesse in de maatschappij

• Genieten

• Gelukkig zijn

• Lekker in je vel zitten

• Balans

• Je veilig voelen

• Hoe je woont

• Rondkomen met je geld

• Zinvol leven

• Levenslust

• Idealen willen bereiken

• Vertrouwen hebben

• Accepteren

• Dankbaarheid

• Blijven leren

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



PIJLERS VOOR 

POSITIEVE 

GEZONDHEID



WerkenWerken met met PositievePositieve GezondheidGezondheid

GaatGaat om om driedrie elementenelementen::

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, 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.



Wat kan de waarde van deze benadering zijn?

In Positieve Gezondheid zijn de principes van de In Positieve Gezondheid zijn de principes van de Blue ZonesBlue Zones

en de en de Sense of Sense of CoherenceCoherence opgenomen.opgenomen.

• Het raakt voeding, beweging, zingeving en sociale inbedding 

• Het helpt mensen overzicht te krijgen over hun leven; het te 

begrijpen.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. 



PIJLERS VOOR 

POSITIEVE 

GEZONDHEID



PIJLERS VOOR 

POSITIEVE 

GEZONDHEID

DE SCORE 

ZOU ZO KUNNEN 

VERANDEREN



PIJLERS VOOR 

POSITIEVE 

GEZONDHEID



PIJLERS VOOR 

POSITIEVE 

GEZONDHEID



Gesprekstools

• Volwassenen

• Jongeren (16 – 25 jr.)

• Kinderen (8 -16 jr.)

• Eenvoudige versie (vanaf 12 juni)

Spinnenweb (digitaal (https://mijnpositievegezondheid.nl/) of op papier)

In de maak:

• Gezondheid op het werk (HR)



VERDER OPGEPAKT DOOR …

Breed enthousiasme om met Positieve gezondheid te werken:

• GGDGHOR Nederland / CGL

• Regio’s / ProvincieProvincie LimburgLimburg

• 1e lijn - Zorggroepen & 2e lijn - Ziekenhuizen

• Thuiszorg

• Beroepsverenigingen (FMS, verpleegkundigen, fysiotherapeuten)

• Instellingen langdurende zorg (i.s.m. VILANS)

• Opleidingen

• Jeugdberoepen / Gezonde School > Kindertool is ontwikkeld• Jeugdberoepen / Gezonde School > Kindertool is ontwikkeld

• Patiëntenkoepels - NPCF, IederIn, LPGGZ

• Ouderen - Uni-KBO

• HRM / Verzekeringsartsen en ARBO-diensten

• Gemeentes / WMO-raden

• Vluchtelingenwerk > Vluchtelingeninstrument in ontwikkeling

• Stadsarchitecten / landschapsarchitecten

MOTIVATIE: Het werkt integrerendintegrerend, , ontschottendontschottend en en kwaliteitverhogendkwaliteitverhogend



TEKENMOMENT ZORGVERZEKERAARS 



Conclusies 

Onderscheid smalle en brede opvatting van

Gezondheid

Brede opvatting = positieve gezondheid, met

zes dimensies

De zes dimensies zijn visueel gemaakt in het 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:

Hoe gaat het met u?

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. Welke concrete stappen passen daar bij? 

Schrijf één kleine actie(s) op, die u kunt doen.

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

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

Luisteraar probeert met volle aandacht te luisteren & geeft geen adviezen!

Verteller licht de gewenste verandering toe.

 Luisteraar probeert met volle aandacht te luisteren & geeft geen adviezen!

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

 4 min per persoon, 3 min feedback en 3 keer doordraaien (7x3 = 21 min)



A reminder of the important things in life | 2.42 min



Vier niveaus van werken met Positieve Gezondheid



PositievePositieve GezondheidGezondheid::

Het Het bevorderenbevorderen van ‘van ‘veerkrachtigveerkrachtig en en betekenisvolbetekenisvol levenleven’….’….

…. in een gezondheidbevorderende omgeving!



Positieve Gezondheid en Leefomgeving

• Spinnenweb als gespreksinstrument (individu niveau).

• Spinnenweb met een uitbreiding naar de leefomgeving 

(collectief niveau); model Louis Bolk Instituut.

• Spinnenweb en de vertaling naar ruimtelijke thema’s 

(bouwen vanuit het perspectief van gezondheid | ontwerp (bouwen vanuit het perspectief van gezondheid | ontwerp 

van gebouwen en stadswijk | herinrichting van een regio | 

Architectuur & Positieve Gezondheid). 

Dit model geeft een overzicht van ruimtelijke elementen die 

belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving voor 

wijkbewoners (wijk Delfzijl centrum).



INTEGRAAL MODEL POSITIEVE GEZONDHEID EN 

LEEFOMGEVING

©Louis Bolk Instituut



INTEGRAAL MODEL POSITIEVE GEZONDHEID EN 

LEEFOMGEVING



Positieve gezondheid inspireert gemeente tot ontschotten

• Meer dan 40% van de uitkeringsgerechtigden zit al 3 jaar of zelfs langer in de bijstand.

• Investeren in Gezondheid levert zeker zoveel op als investeren in werk (Radboud 

Universiteit). DUS: In de volle breedte leren kijken!

• Positieve gezondheid biedt interessante handvatten, gericht op: Gezondheid, 

veerkracht en betekenisvol leven, mee doen (in welke vorm dan ook).

Voorbeeld in Uden:

• Focus op verbeteren van de leefomgeving (wijkscans).

• Ontschotten (aanbod en verdienmodel); integrale aanpak.

• Consulenten worden nu opgeleid in kijken vanuit Positieve Gezondheid.

• Sleutelvragen: Wat wil je graag en wat kan je? Wat heb je nodig? (ipv gericht op 

ziekte en dat willen fixen)



Van alle Nederlandse 

gemeenten benoemt 51% 

Positieve Gezondheid in 

de actuele 

gezondheidsnota 

(iresearch_2018).(iresearch_2018).



Hoe pak je dat aan, Positieve Gezondheid op collectief niveau?

1. Zoek een haakje.

2. Draag verantwoordelijkheid breed.

3. Houd oog voor waar het schuurt.

4. Denk vooraf na over burgerparticipatie.

5. Breng focus aan.5. Breng focus aan.

6. Stuur op de grondbeginselen van Positieve Gezondheid: zorg ervoor 

dat veerkracht, zeggenschap en eigen regie de uitgangspunten zijn van 

hoe je het proces inricht.



Samen werken aan een gezonde wijk

Preventie in de buurt

Ontmoeting is de eerste stap naar samenwerking! 



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.



Online iPH netwerk Positieve Gezondheid

Wil je iPH volgen en/of actief deelnemen, registreer je dan via onderstaande link:

https://iph.1sociaaldomein.nl/https://iph.1sociaaldomein.nl/



Dank voor jullie aandacht!

www.mijnpositievegezondheid.nlwww.mijnpositievegezondheid.nl

www.iph.nl

r.berghauserpont@iph.nl


