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Wat weten we van échte ‘Gezondheid’? 

3 gezichtspunten …..



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 moeilijke situaties relatief ‘goed’, en hebben 

dus een grotere veerkracht, als er sprake is van ….

• Comprehensibility - je situatie te begrijpen 

• Manageability - het gevoel hebben dat jij iets kunt doen, kiezen…

• Meaningfulness - zingeving ervaren 

Het tegenovergestelde is:

• Verwarring

• Machteloosheid, slachtoffergevoel

• Zinloosheid

2. VEERKRACHT:  Sense of Coherence (SOC) 

Aaron Antonovsky (ook van Salutogenese)



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.’

Sindsdien vaak bekritiseerd, maar nooit gewijzigd.





ALS ‘GENERAL CONCEPT’ IS VOORGESTELD:

‘Health as the ability to adapt and to self manage, 
in the face of social, physical and emotional challenges’

of

‘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: 

‘Health as the ability to adapt and to 
self manage, in the face of social, physical and emotional 
challenges’

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
6. Burgers
7. Onderzoekers

In een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek.



ADVIES:

Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel… 
namelijk opdat iemand ‘zijn/haar ding kan doen’.



RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

Vraag 2. Indicatoren van gezondheid:

• In totaal werden 556 indicatoren voor gezondheid
verzameld.

• Deze werden gecategoriseerd in een consensus proces
i.s.m. het NIVEL. 

• Resultaat: 6 Hoofddimensies van gezondheid, 
gedifferentieerd in 32 Aspecten.



RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

De 6 Hoofddimensies van gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentale functies en –beleving > Mentaal welbevinden

Spiritueel-existentiële dimensie > Zingeving

Kwaliteit van leven

Sociaal-maatschappelijke participatie > Meedoen

Dagelijks functioneren



KWANTITATIEF ONDERZOEK

Vraag: Worden deze resultaten bevestigd door de stakeholdergroepen? 

Een survey vragenlijst werd voorgelegd aan de zeven stakeholder domeinen.

De respons bedroeg 1938 reacties:
• 643   Behandelaren - artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen &   

verzorgenden (panels)
• 575   Patiënten (panel)
• 430   Burgers (panel)
• 106   Onderzoekers
• 89     Gezondheidsvoorlichters
• 80     Beleidsmakers
• 15     Verzekeraars
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RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



CONCLUSIES:

➢ Aanbevolen: Onderscheid de smalle opvatting, nl. ‘gezondheid als
afwezigheid van ziekte’ van de brede opvatting over gezondheid.

▪ Daarom introduceer ik voor de brede opvatting het begrip: 
‘Positieve Gezondheid’, met zes dimensies.

➢ Aanbevolen: Visualiseer de zes hoofdimensies. 

▪ Daarom het spinnenweb-diagram!



PIJLERS VOOR 
POSITIEVE 
GEZONDHEID

HOE KIJK JE HIERNAAR?
TREKT DE ‘DEUK’ DIRECT JE AANDACHT?



STELLING:

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

Ze gaan voor wat voor hen van waarde is.



ESSENTIE:

▪ Eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. Geen externe norm! 

Er ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.

▪ Vraag: Zou u wat willen veranderen en zo ja, wat? 

▪ Nodig: Beschikbaarheid van Handelingsperspectieven, i.s.m. anderen
en coaching.

▪ De score, het ‘gezondheidsoppervlak’, zou dan zo kunnen veranderen:
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‘Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen
hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders
geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar

de eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry



DE VRAGENLIJST MPG IS GEEN MEETINSTRUMENT …

• We spreken van een ‘Gespreksinstrument´ Positieve Gezondheid.
• Nu met eenvoudiger termen ook digitaal – Mijn Positieve Gezondheid
• Vraag: Wat is je droom? Wil je wat veranderen? En zo ja, wat?

www.mijnpositievegezondheid.nl

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/


De vragenlijst MPG is geen meetinstrument….



• 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 2016www.mijnpositievegezondheid.nl



GGD APPSTORE – OP BASIS VAN 6 
DIMENSIES POSITIEVE GEZONDHEID



BEGELEIDING MOET OP MAAT ZIJN! 
NIET IEDEREEN HEEFT DEZELFDE VERMOGENS:



FOLDERS …





iPH tools op een rijtje



Spinnenwebblokjes
met afscheurvelletjes



EENVOUDIGE VERSIE - Papieren versie

www.iph.nl/tools 



“Je krijgt inzicht in jezelf. 

Je bent bewuster, bijv. dat ik 

heel erg tevreden ben met 

hoe ik woon”. 

“Makkelijker dan 
huursubsidie 
aanvragen”.

“Leuke vragen, het 
gaat over alles om 

je heen”. 



iresearch_2018: 
51% NL gemeenten benoemt PG in actuele gezondheidsnota

Institute for Positive Health_December 2019:
90.110 Volwassenen tool MPG
10.180  Kind tool

5.450   Jongeren tool
1.060  Eenvoudige tool



Positieve Gezondheid:

Het bevorderen van ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’….

…. in een gezondheidbevorderende omgeving!



Filmpje over Laila: Denken in mogelijkheden

• https://www.youtube.com/watch?v=2dWVclw1vag

https://www.youtube.com/watch?v=2dWVclw1vag




Wat is jouw droom? 
En wat doe jij daarmee?



Dank voor jullie aandacht!
www.iph.nl

mijnpositievegezondheid.nl
kind.mijnpositievegezondheid.nl

jongeren.mijnpositievegezondheid.nl
eenvoudigetool.nl

http://www.iph.nl/
http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.kind.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.jongeren.mijnpositievegezondheid.nl/
http://www.eenvoudigetool.nl/

