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• 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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Inleiding

Allereerst bedankt voor je interesse voor positieve gezondheid en 

voor deze startersguide. Jij kunt met behulp van dit boekje een 

plan ontwikkelen om positieve gezondheid in de praktijk te brengen. 

Op die manier lever jij een persoonlijke bijdrage aan de andere kijk 

op gezondheid. Het maakt daarbij niet uit hoe groot of klein die 

bijdrage is. Wees zo creatief mogelijk, niks is fout en zelf kun je 

meer dan je denkt. 

We vragen steeds meer van onze patiënten en cliënten als het om 

zelfredzaamheid en eigen kracht gaat, maar dat betekent ook dat 

we dat van je vragen als professional. We hopen dat dit boekje je 

daarbij een beetje op weg kan helpen.

“Gezondheid is niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, 

maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met 

veranderende omstandigheden om te kunnen gaan ”
Machteld Huber
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Dit boekje laat je 5 stappen doorlopen die, als het goed is, meer 

inzicht geven over hoe positieve gezondheid in de praktijk gebruikt 

kan worden en of deze als fijn ervaren wordt. Denk vooral niet in 

protocollen en systemen, maar kijk meer naar de persoon die voor 

je zit en heb oprechte aandacht en belangstelling voor wat diegene 

bezighoudt, of dit nou fysiek of mentaal is. We noemen dit ook wel 

het ‘andere gesprek’. Aandacht en belangstelling hebben lijkt zo 

logisch, maar met de voortdurende veranderingen in de zorg,  

hoge werkdruk en andere manieren van werken lijkt het alsof 

professionals hier steeds minder tijd voor hebben. 

5 Stappen om direct 
aan de slag te gaan 
met positieve 
gezondheid
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Stap 1: Informatie verkrijgen

De eerste stap in dit boekje is een cruciale stap. Als jij, als professional, 
positieve gezondheid wilt begrijpen en op een juiste manier wilt toepassen 
in de praktijk is het belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt.  
De eerste stap is daarom het verkrijgen van informatie. Hier zijn de 
belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden. 

Wat is positieve gezondheid?
Positieve gezondheid is een nieuw concept van het begrip gezondheid. 
Voorheen werd gezondheid omschreven als een toestand van lichamelijk, 
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van 
ziekte of andere lichamelijke gebreken door het WHO. Machteld Huber, 
grondlegger van het gedachtegoed van positieve gezondheid, beschrijft  
dit als volgt; gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een 
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven, met daarbij de gedachte dat de patiënt of cliënt 
zoveel mogelijk eigen regie kan voeren in zijn of haar leven. 
Door middel van 6 dimensies, lichaamsfuncties, mentale functies en 
beleving, spirituele/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal- 
maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren, word dit gemeten. 
Dit wordt aan de hand van het spinnenweb gedaan. 

Voor wie is positieve gezondheid bedoeld?
Positieve gezondheid is voor iedereen bedoeld, zo is er zelfs rekening 
gehouden met kinderen en laag geletterden, door middel van aangepaste 
spinnenwebben. Het spinnenweb, de tool die gebruikt wordt bij positieve 
gezondheid, wordt door de patiënt of cliënt ingevuld en vervolgens 
geanalyseerd samen met de betrokken professional. Dit spinnenweb kan 
ingevuld worden aan de hand van een vragenlijst maar er kan ook voor 
gekozen worden om cijfers te geven voor iedere dimensie. Samen kan er 
gekeken worden naar de uitslag, dit aan de hand van de oppervlaktes 
die bedekt zijn in het spinnenweb. Het gezondheidsoppervlak laat zien 
hoe de patiënt, cliënt of burger zijn of haar eigen gezondheid beleeft. Uit 
het spinnenweb kan opgemaakt worden waar de patiënt of cliënt mee 
worstelt of tegen aan loopt en op welke vlakken het juist heel goed gaat. 
Als dit spinnenweb een aantal keer wordt ingevuld is te zien of de patiënt 
of cliënt een ander beeld en een andere ervaring heeft in zijn of haar 
gezondheidsbeleving.
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Wat kun je doen met positieve gezondheid?
Met positieve gezondheid kunnen mensen met behulp van het spinnen-
web in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je 
bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de 
dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier 
aan hobby’s of bezigheden? Daarnaast kunnen hulpverleners en hun 
patiënten met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor 
de patiënt of cliënt echt belangrijk? Wat zou diegene willen veranderen? 
Hulpverleners helpen patiënten en cliënten op weg met de acties die  
zij zelf kunnen en willen uitzetten en met het in kaart brengen van wie  
(of wat) in de omgeving kan helpen om met een bepaalde situatie aan  
de slag te gaan. 

Wat is het actiecentrum?
De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en 
gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen. Het actiecentrum 
ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve 
Gezondheid zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete 
activiteiten aan de slag gaan.
Dit actiecentrum is tot stand gekomen via een samenwerking van 
Provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, GGD Limburg-Noord, GGD Zuid 
Limburg en Burgerkracht Limburg. Het Institute for Positive Health 
ondersteunt het actiecentrum met het inspireren, verbinden en versnellen 
om de beweging Positieve Gezondheid in Limburg te realiseren.

Wat doet het actiecentrum?
Het actiecentrum inspireert en verbindt professionals, vrijwilligers en 
burgers om het gedachtegoed positieve gezondheid toe te passen.  
Dit gebeurt onder andere door het organiseren van inspiratiesessies, 
workshops, trainingen en opleidingen, maar ook door mensen en 
organisaties met elkaar te verbinden en te laten leren van en met elkaar.  

LIMBURG POSITIEF GEZOND
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Stap 2: Een plan maken

Stap 2 is het opzetten van een plan, zodat je positieve gezondheid op  
de juiste manier in de praktijk gaat brengen. Aan de hand van een aantal 
vragen kun je je een beeld vormen van het idee dat je hebt en hoe je 
deze wilt uitvoeren. Daarbij kan het gaan om een behandeling van een 
patiënt of cliënt, het verzorgen van een presentatie over positieve 
gezondheid of om een stageopdracht. Wees creatief en uitgebreid,  
dit plan wordt tevens gebruikt in stap 3 en stap 4.

Wat wil je bereiken?
Deze vraag is ‘straight to the point’, schrijf hieronder het doel uit dat je 
voor ogen hebt. Voorbeelden kunnen zijn:
 Ik wil een anamnese gesprek aangaan met een patiënt en hiervoor 

het spinnenweb gebruiken 
 Ik wil een presentatie geven aan mijn werkgever om positieve 

gezondheid ook een rol te geven binnen mijn afdeling
 Ik loop stage en wil positieve gezondheid betrekken op mijn stage-

plek, hiervoor wil ik een patiënt vragen of hij/zij hiervoor openstaat
 Ik wil mijn patiënt/cliënt meer inzicht geven in wat hij/zij nog kan door 

middel van het spinnenweb, daarnaast wil ik weten waar diegene 
tegen aanloopt.

Schrijf nu voor jezelf op welk doel jij voor ogen hebt.
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Waar wil je dit bereiken?
Deze vraag gaat over de plek waar je dit doel wilt bereiken. Schrijf in het 
kort op waar je werkt en hoe positieve gezondheid kan gebruikt worden 
op deze plek.

 

 

 

 

 

 

 

 
Met wie wil je dit bereiken? 
In de zorg werk je als professional nooit alleen, zo is het belangrijk om 
ook rekening te houden met werkgevers en collega’s, maar ook met de 
patiënt. Schrijf voor jezelf op wie er nodig zijn om je doel te behalen en 
waarom zij een rol spelen hierin. 
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Hoe wil je dit bereiken?
Een doel behaal je niet zomaar, bedenk daarom hoe je dit doel gaat 
bereiken. Vraag jezelf af wanneer je wilt beginnen, hoe lang het proces 
gaat duren en hoe je omgaat met je verkregen resultaten en wat je 
hiermee wilt doen. 
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Stap 3: Bespreek je plan  
met werkgevers en collega’s

Zoals eerder gezegd werk je in de zorg nooit alleen. Zorg wordt verleend 
door verschillende instanties welke weer bestaan uit verschillende 
groepen professionals. Het is daarom erg belangrijk om bespreekbaar  
te maken waar je mee bezig bent en waarom je dit plan wilt uitvoeren. 
Zorg ervoor dat je op tijd begint met het betrekken van collega’s en 
werkgevers, zodat zij op de hoogte zijn van wat je wilt gaan doen. 
Probeer zoveel mogelijk collega’s te betrekken bij je plan en laat ze dit 
zelf lezen en beoordelen. Bespreek daarnaast hoe je dit plan wilt 
uitvoeren en hoe ze jou hiermee zouden kunnen helpen. Wees niet bang 
om negatieve feedback te ontvangen maar probeer hier juist iets mee te 
doen. Zoek samen met je collega’s en werkgever(s) naar een passende 
manier om positieve gezondheid in de praktijk te brengen.

Belangrijk is dus:
 Begin op tijd met het communiceren van jouw plan
 Zorg dat het plan duidelijk uitgelegd wordt en maak daarbij duidelijk 

wat jouw doel is
 Vraag je collega’s en werkgevers om hulp als dit nodig is
 Vraag om feedback
 Maak je vorderingen, maar ook je achteruitgang als daar sprake  

van is, bespreekbaar.
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Stap 4: Voer je plan uit

Je hebt je plan gemaakt en voorgelegd aan je collega’s en werkgever(s) 
en je plan is goedgekeurd. Dan wordt het tijd om je plan uit te voeren! 
Belangrijk om te onthouden bij het uitvoeren van je plan is dat het mis 
kan gaan, iets kan niet helemaal uitpakken zoals jij dat wilt of er wordt 
niet goed op gereageerd. Zorg ervoor dat dit je niet in de weg staat en 
voer je plan met een positieve kijk uit. Pas je plan waar nodig aan maar 
wees niet te hard voor jezelf!
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Stap 5: Evalueer je bevindingen

In stap 5 ga je reflecteren, een belangrijke stap! Hieronder staan een 
paar vragen die helpend kunnen zijn bij die evaluatie. Probeer kritisch  
te zijn en vraag waar nodig, om feedback als je het zelf niet weet. 
Heb ik bereikt wat ik wilde bereiken? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat ging er goed? (waarom ging dit goed)
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Wat ging er niet zo goed? (waarom ging dit niet zo goed?)

 

 

 

 

 

 

 

 
Wat kan ik de volgende keer beter doen?
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Deel je ervaring
Positieve gezondheid is vrij nieuw en staat eigenlijk nog in de kinder-
schoenen, daarom zijn individuele initiatieven zoals deze erg belangrijk. 
Wij, van het actiecentrum Limburg Positief gezond, vinden het daarom 
ook erg belangrijk dat ervaringen worden gedeeld. We zijn nieuwsgierig 
naar je positieve, maar ook je minder goede ervaringen. Ook horen wij 
graag of dit werkboekje een hulpmiddel voor je was en wat we mogelijk 
nog kunnen verbeteren.  

Naast dat je de ervaring met ons kan delen is het ook belangrijk om ze 
met andere professionals te delen, wees daarom niet bang om informatie 
op te vragen voor aankomende bijeenkomsten en inspiratiesessies. 

Notities
 



Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met:
Actiecentrum Limburg Positief Gezond 
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht
T: 0031(0)6 1114 1893 
Email: info@limburgpositiefgezond.nl

Vind ons ook op:   

 

 

Contactpersoon: Veerle Lemmens, student HBO Verpleegkunde 
Zuyd Hogeschool, veerlelemmens@hotmail.nl
Layout en druk: Grafisch Centrum Provincie Limburg | 1808 1656
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