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Positieve verpleegkunde: op weg naar een bloeiende samenleving! 

‘Aan positieve psychologie kleeft een beetje het imago dat je verplicht positief moet zijn en dat het alleen maar 

gaat om geluk. Als dat zo is, dan ben ik snel uitgepraat.’ Maar Jan Walburg, bijzonder hoogleraar positieve 

psychologie aan de Universiteit Twente, vertelt deze middag uitgebreid over positieve psychologie en positieve 

gezondheid en wat deze kunnen betekenen voor de verpleegkunde. Zijn uitgangspunt is dat mensen niet 

worden gedreven door geluk, maar door hun behoefte aan ontwikkeling en bloei. Walburg: ‘Waarom zitten 

jullie hier? Waarschijnlijk omdat jullie denken dat jullie wat kunnen opsteken van mijn verhaal en er iets aan 

hebben in jullie werk.’ 

 

Bloei en welbevinden 

Bloei is de ontwikkeling van je fysieke en mentale vermogens, zoals leervaardigheid, creativiteit, emotionele 

intelligentie, sociale vaardigheden en veerkracht. Welbevinden is het gevoel dat je tevreden bent over je leven. 

Volgens Walburg hangen deze twee sterk met elkaar samen. Uit onderzoek van Barbara Fredrickson naar het 

nut van positieve gevoelens, blijkt dat positieve emoties het probleemoplossend vermogen van mensen 

stimuleren en een belangrijke bouwsteen zijn voor de mentale conditie. Walburg: ‘Als je kijkt naar mensen die 

positief in het leven staan, mensen die wel wat tegenslagen hebben maar toch zeggen dat ze over het 

algemeen gelukkig zijn, zie je allerlei positieve relaties. Ze zijn vaak productiever op hun werk, hebben meer 

sociale relaties, een betere gezondheid en meer zelfwaardering en creativiteit. Dus welbevinden en bloei 

zouden weleens twee kanten kunnen zijn van dezelfde medaille. Ontwikkelen kan op zich al een positief gevoel 

geven, een begin van een gevoel van welbevinden en geluk. Dat zou kunnen verklaren waarom mensen 

voortdurend bezig zijn met hun ontwikkeling en waarom kinderen een natuurlijke behoefte hebben aan leren 

en ontwikkelen.’ 

 



 
 

Doel van positieve psychologie 

Voor welbevinden en bloei zijn verschillende factoren van belang: het hebben van een duidelijk 

toekomstperspectief, optimistisch en positief denken (het besef dat er een relatie is tussen jouw gedrag en het 

realiseren van je doelen), genieten van de kleine dingen in het leven, interactie met anderen, een gezonde 

leefstijl en het delen van geluk.  

 

Walburg stelt dat ieder mens in zijn leven een bepaald basisniveau van welbevinden heeft, dat wordt bepaald 

door een combinatie van erfelijke factoren, omstandigheden en eigen gedrag. Walburg: ‘Als je de juiste keuzes 

maakt, dan kun je het niveau van welbevinden dat je gegeven is door erfelijkheid wat opkrikken. En als je 

verkeerde beslissingen neemt, heb je een leven waar minder welbevinden in zit. Het doel van positieve 

psychologie is om de gemiddelde lijn van welbevinden omhoog te brengen door een ondersteunende 

omgeving te creëren, bijvoorbeeld op school en op het werk, zodat mensen meer tot bloei kunnen komen dan 

ze eigenlijk gegeven is.’ (Zie het voorbeeld van mogelijke ontwikkeling van bloei in de levensloop aan het eind.) 



 
 

 

Gezondheid als een normale verdeling 

Gezondheidsbeleid in de huidige maatschappij is echter nog niet gericht op ontwikkeling en bloei. Walburg 

geeft de gezondheid in de bevolking weer in een normale verdeling: ‘Een paar mensen ervaren ernstige 

beperkingen in hun gezondheid, een paar floreren en de rest zit ertussenin. Als het ons zou lukken om de 

gemiddelde gezondheid een klein beetje te verbeteren, dan zie je dat het aantal mensen met een ernstige 

beperking veel kleiner wordt, en het aantal mensen dat floreert veel groter. Dus een hele kleine verschuiving in 

de gezondheid van de bevolking kan een groot effect hebben.’ Om dit te kunnen bereiken moet er volgens 

Walburg veel meer worden geïnvesteerd in het gezond houden van de populatie. Maar op dit moment is 

gezondheidsbeleid hoofdzakelijk gericht op het behandelen van ziekten. 



 
 

 

 

Positieve gezondheid: een paradigmaverandering 

Vroeger definieerde men gezondheid alleen als de afwezigheid van ziekte, maar die definitie is in de loop der 

jaren meerdere malen bijgesteld. Walburg geeft een definitie van positieve gezondheid: ‘Positieve gezondheid 

is het vermogen om je te kunnen aanpassen voor duurzame bloei. Pas als bloei niet meer mogelijk is, is er echt 

sprake van ziekte. Als mensen zich naast hun ziekte nog kunnen ontwikkelen, is hun gezondheid nog redelijk.’  

Bij positieve gezondheid gaat het om: 

 fysieke én mentale gezondheid; 

 gezondheid bij alle mensen gedurende de gehele levensloop; 

 het versterken van de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid; 

 het betrekken van de omgeving bij het bevorderen van gezondheid. 

  



 
 
Om het verschil tussen traditionele opvattingen over gezondheid en positieve gezondheid te verduidelijken zet 

Walburg ze scherp tegenover elkaar: 

Traditionele gezondheid Positieve gezondheid 

Behandeling en preventie van ziekte Bevorderen van gezondheid, behandelen en 

voorkomen van ziekte 

Sterke oriëntatie op het lichaam Oriëntatie op lichaam, geest en sociale omgeving 

Behandelaar als expert Behandelaar als co-expert, coach 

Gezondheid als domein van de gezondheidszorg Gezondheid als maatschappelijk domein 

Behandeling van de ziekte-episode Aandacht voor gezondheid in de levensloop 

Adviserend Empowerment, zelfredzaamheid bevorderend 

Gevolgen van de ziekte beperken Mogelijkheden voor bloei versterken 

 

Een van de veranderingen is de verschuiving van gezondheid naar het maatschappelijke domein. Ook 

gemeenten, scholen en werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen vindt Walburg: ‘De 

gezondheidszorg kan niet alleen verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de hele populatie. We kunnen 

hooguit zorgen voor zieke mensen, niet voor het bevorderen van de gezondheid.’  

 

Wat betekent positieve gezondheid voor de verpleegkunde? 

Een veranderde opvatting van gezondheid, vraagt om een aangepaste vorm van verpleegkunde. Als 

belangrijkste uitgangspunten voor positieve verpleegkunde noemt Walburg dat lichaam en geest één zijn, en 

dat welbevinden de gezondheid kan ondersteunen. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Walburg: Als je 

met een cliënt bezig bent, kijk dan niet alleen naar de klacht, maar ook eens naar andere dingen die bepalend 

zouden kunnen zijn voor het tempo waarin het herstel plaatsvindt. Wat zou iemand kunnen doen om iets meer 

levensplezier te ervaren? Ik weet dat daar helaas weinig tijd voor is, maar met je intuïtie kom je vaak al een 

heel eind. Het doel van positieve verpleegkunde is natuurlijk zorg, ondersteuning en herstel bij ziekte, maar 

ook het bevorderen van de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid, het versterken van veerkracht, 

empowerment en het bevorderen van welbevinden.’ 

 

  



 
 

Aandacht voor sterke kanten 

Positieve verpleegkunde vraagt een andere rol van de verpleegkundige. In de behandeling gaat het meer om 

oplossingsgericht taalgebruik, co-creatie en co-therapie. Je moet iemand ondersteunen in de oplossing die hij 

zelf kiest en aangeven of dat een goede oplossing is en waarom. Walburg: ‘Vanuit de positieve gezondheid pleit 

ik er sterk voor om een vorm van waarderende diagnostiek toe te passen. Niet alleen problemen 

diagnosticeren, maar ook aandacht besteden aan positieve ontwikkeling en iemands sterke kanten. Ten eerste 

voelt je cliënt zich dan prettiger, omdat je niet alleen de klacht ziet, maar ook de dingen die hij goed kan. Er zit 

dan meer evenwicht in de relatie die je opbouwt. En ten tweede kun je die sterke kanten misschien wel heel 

goed gebruiken om iemand om te leren gaan met zijn probleem.’  

Tot slot illustreert Walburg het benutten van sterke kanten met een aantal voorbeelden, waaronder het 

verhaal van Wim. Wim is diabeet en kan niet meer lopen, waardoor hij de hele dag chagrijnig voor het raam zit. 

In het kader van een geluksproject wordt aan Wim gevraagd wat hem gelukkig zou maken. Uit het gesprek 

komt naar voren dat hij het vroeger wel leuk vond om te fotograferen. Wim krijgt van de gemeente een camera 

en dat blijkt een goede zet. Hij gaat weer naar buiten en fotografeert nu vanuit zijn scootmobiel alles wat hij 

tegenkomt. Walburg: ‘Dit voorbeeld maakt duidelijk dat je niet per se hoeft te focussen op iemands klacht of 

probleem. Juist door aandacht te besteden aan wat iemand wel kan, kun je toch het gewenste effect bereiken.’  

 


