
28

nursing | januari 2018

gezondheid en mogelijkheden

M
evrouw Scholten* 
(86) krijgt ADL-zorg 
vanwege kortade-
migheid. Na een 
schouderoperatie 

heeft ze de nodige complicaties gehad, maar 
desondanks lijkt ze nog positief in het leven 
te staan. Ze komt sociaal en goedgehu-
meurd over. Na zes weken evalueren we 
de zorg met mevrouw. Daarbij gebruiken 
we het spinnenweb met de zes dimensies 
van Positieve Gezondheid. Mevrouw blijkt 
zich minder goed te voelen dan wij hadden 
ingeschat. Met name op de dimensie ‘Mee-
doen’ scoort mevrouw lager, ze voelt zich 
eenzamer dan we dachten. We stellen voor 
om een extra zorgmoment in te lassen met 
behulp van beeldschermzorg. Mevrouw 
vindt aanvankelijk dat ze daar te oud voor 
is, maar later wil ze het toch proberen. Al 

snel is ze om. Door het extra zorgmoment 
heeft mevrouw het gevoel dat ze goed in 
de gaten wordt gehouden, wat ze prettig 
vindt. Ze ontdekt Wordfeud en speelt dit 
met haar dochter. Om ook de dimensie 
‘Kwaliteit van leven’ aan te pakken, instal-
leren we een app waarmee mevrouw dage-
lijks Engels oefent. Ze vindt blijven leren 
namelijk erg belangrijk. Na zes weken 
evalueren we de zorg opnieuw. Mevrouw 
scoort nu hoger op de dimensies ‘Meedoen’ 
en ‘Kwaliteit van leven’. 

Deze  casus is afkomstig van Annemieke 
Beemster, verpleegkundige in de wijk bij 
Omring Th uiszorg in Noord-Holland. 
Omring is een van de acht Nederlandse 
zorgorganisaties die Positieve Gezond-
heid in de praktijk brengen in een trans-
formatietraject onder begeleiding van 

Positieve Gezondheid:
handig hulpmiddel 

of hype?
Het concept Positieve Gezondheid is hot. Overheid en zorgverzekeraars 
omarmen deze nieuwe kijk op gezondheid. Maar wat kun je ermee als 

verpleegkundige? En wat heeft de patiënt eraan?

Vilans. ‘In twee thuiszorgteams werken 
we actief met Positieve Gezondheid. 
Onder andere met als doel om handen 
en voeten te geven aan het begrip eigen 
regie, en om helder te krijgen wat nou 
écht de zorgvraag van de cliënt is en zo 
de zorg te leveren waar echt behoefte 
aan is’, vertelt Kirsha de Vries. Zij is als 
projectleider betrokken bij de transitie 
bij Omring. ‘Het is nog even zoeken 
hoe we Positieve Gezondheid concreet 
kunnen borgen, bijvoorbeeld met inter-
visie. Momenteel doen de twee teams 
dat door in de zorgevaluaties het spin-
nenweb (zie kader elders in dit artikel)
te gebruiken, en de acties die daaruit 
voortkomen in het cliëntdossier te no-
teren. We willen de scores uit het spin-
nenweb ook nog gaan koppelen aan het 
OMAHA-systeem.’ 

Eigen aan verplegen
Positieve Gezondheid: je komt de term 
steeds vaker tegen, maar wat is het 
eigenlijk? Traditioneel gezien is gezond-
heid volgens de World Health Organisa-
tion (WHO) niet alleen de afwezigheid 
van ziekte, maar een toestand van volledig 

‘We zijn te veel gericht op ziekte 
en vergeten de kwaliteiten 

van de patiënt’

tekst Francine Aarts fotografi e Arno Massee
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lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk 
welzijn. Een onrealistische en ouder-
wetse defi nitie volgens Machteld Huber, 
arts en oprichter van het Institute for 
Positive Health. In 2011 lanceerde zij 
een nieuw gezondheidsconcept: het 
vermogen van mensen om zich aan te 
passen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven. Het accent ligt 
volgens Huber dus niet op ziekte, maar 
‘op mensen zelf, op hun veerkracht en 
op wat hun leven betekenisvol maakt.’

Positieve Gezondheid is nog niet 
wijdverbreid onder verpleegkundigen 
in Nederland en België. Naast de eerder 
genoemde acht zorgorganisaties, wil ook 
het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis 
(JBZ) Positieve Gezondheid in de prak-
tijk brengen. De betrokken verpleeg-
kundigen zijn lovend. ‘Ooit heb ik als 
verpleegkunde gedesillusioneerd de zorg 
verlaten, omdat de focus alleen op ziekte 

lag en niet op de mens als geheel’, vertelt 
Noortje de Bie, verpleegkundig specia-
list cardiologie in het JBZ. ‘Uiteindelijk 
ben ik wel weer teruggekomen en ben ik 
erg blij met de positieve benadering van 
het JBZ. Ik heb nu een instrument in 
handen om te bereiken waarvoor ik ooit 
de zorg ben ingestapt.’ Ook haar collega 
Bert van Rixtel, verpleegkundig specia-
list Oncologische Urologie en Palliatieve 

Zorg, is positief. ‘Voor mij is de insteek 
van Positieve Gezondheid zo eigen aan 
het verpleegkundevak. We hebben te 
vaak een kokervisie, zijn te gericht op 
ziekte en vergeten de kwaliteiten van de 
patiënt.’ 

� Bij Positieve Gezondheid ligt het 
accent niet op beperkingen, maar 
op de veerkracht van mensen en 
wat hun leven betekenisvol maakt.*

Uit een rondvraag onder Vlaamse zorg-
professionals blijkt dat Positieve Ge-
zondheid in België vooralsnog minder 
bekend is dan in Nederland. Wel pikt 
ziekenfonds Christelijke Mutualiteit 
(CM) het concept op – al kunnen we 
volgens CM-voorzitter Luc van Gorp 
beter spreken over gezondheidsfonds 
dan over ziekenfonds. ‘Wij willen in-
zetten op alle aspecten van gezondheid, 

niet alleen op fysiek welzijn. We moe-
ten op een andere manier naar de mens 
kijken en het model Positieve Gezond-
heid biedt daar een antwoord op. In 
2018 gaan wij concreet met dit concept 
aan de slag.’ 

‘Binnen vijf minuten heb je een 
gesprek dat echt ergens over gaat’ 
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Spinnenweb
Net als de verpleegkundigen bij Omring 
gebruiken De Bie en Van Rixtel het spin-
nenweb van Positieve gezondheid om het 
gesprek aan te gaan met de patiënt. ‘Je 
komt heel snel heel dicht bij de patiënt’, 
is Van Rixtels ervaring. ‘Je kunt het bij-
voorbeeld gebruiken in een anamnese bij 
opname. Binnen een minuut of vijf heb 
je een gesprek dat echt ergens over gaat. 
Wat is belangrijk voor meneer? Zelf-
standig naar het toilet kunnen, met de 
kleinkinderen kunnen spelen, de hond 
uitlaten…? Hoe gaat hij om met tegen-
slagen? Zonder spinnenweb komt die 
informatie er ook wel uit, mondjesmaat, 
maar met deze methode heb je sneller 
een gesprek op niveau.’ Collega De Bie 
vult aan: ‘Het spinnenweb is een mid-
del. Je hoeft het niet zo letterlijk bij elke 
patiënt in te vullen, na een tijdje zit het 
gewoon in je systeem.’ ‘Het spinnenweb 

is geen trucje’, beaamt ook De Vries van 
Omring. ‘Het is niet alleen een kwestie 
van dat web invullen, het gaat om je 
grondhouding. Je moet de dimensies in 
je hoofd hebben op het moment dat je 
bij de cliënt binnenstapt.’

Met aspecten zoals ‘rondkomen met 
je geld’ en ‘idealen willen bereiken’ heeft 
het spinnenweb een behoorlijk brede 
kijk op gezondheid. Gaat het dan eigen-
lijk nog wel om gezondheid? Uit onder-
zoek van Huber1 blijkt dat de meningen 
daarover uiteenlopen. Artsen, beleidsma-
kers en onderzoekers hebben de smalste 
kijk op gezondheid: het gaat volgens hen 
met name om lichaamsfuncties. Maar 
patiënten zelf blijken juist een brede blik 
op gezondheid te hebben: voor hen val-
len alle dimensies van het spinnenweb 
hieronder. En verpleegkundigen? Die ko-
men van alle zorgverleners het meest in 
de buurt bij de brede blik van patiënten. 
‘Je zou als verpleegkundige dus kunnen 
denken: Positieve Gezondheid heb ik 
niet nodig, dit doe ik allang’, zegt Van 
Rixtel, ‘maar mijn eigen ervaring is dat je 
soms toch belandt in de medische koker-
visie. Positieve Gezondheid zet mij weer 
met beide benen op de grond.’

Positieve indoctrinatie 
Niet iedereen vindt dat Positieve Ge-
zondheid nodig is om met beide benen 
op de grond te blijven. AnneLoes van 
Staa, lector zorgtransities aan de Hoge-
school Rotterdam, is daar een van. In 
een recent artikel in het Tijdschrift voor 
Positieve Psychologie2 trekt ze samen 
met een aantal collega’s van leer tegen 
de ‘positieve indoctrinatie’. Het concept 
Positieve Gezondheid is volgens haar niet 
nieuw, onduidelijk en niet zonder risico. 
‘Het past naadloos in de (…) taal van 
kostenbeheersing en maakbaarheid, eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

(…). Dat is misschien ook de reden dat 
beleidsmakers de nieuwe defi nitie omar-
men.’ 

Tegen Nursing vertelt Van Staa: ‘Goede 
zorgprofessionals kijken inderdaad naar 
de context en bieden zorg op maat. In 
mijn ogen hebben we daar al een aantal 
mooie concepten voor, zoals eigen regie 
en zelfmanagement. Niet invullen wat 
de ander denkt, niets aannemen en niet 
denken dat jij het als zorgverlener beter 
weet: dat is voor mij de kern van zelfma-
nagementondersteuning. Als dat ook het 
eff ect is van Positieve Gezondheid, dan is 
dat prachtig natuurlijk. Maar we moeten 
patiënten niet gaan vertellen dat ze posi-
tief moeten zijn. Als we te sterk focussen 
op gezondheid, kunnen we ziekte en 
kwetsbaarheid uit het oog verliezen. Van 
patiëntenorganisaties hoor ik ook kriti-
sche geluiden, in de lijn van: wij willen 
niet gezien worden als “mens met moge-
lijkheden”, we willen ook erkenning van 
ons lijden en ondersteuning daarbij.’ 

Zelfmanagement 
ondersteunen
Verschilt werken met Positieve Ge-
zondheid nou echt van zelfmanage-
ment ondersteunen of eigen regie 
stimuleren? Het positieve spinnenweb 
heeft toch aardig wat weg van bijvoor-
beeld de Zelfredzaamheidsradar3 of het 
Zelfmanagement Web4. ‘Er zijn zeker 
overeenkomsten’, geeft De Bie toe. 
‘Maar bij eigen regie en zelfmanage-
ment gaat het toch nog veel over de 
ziekte of beperking van de patiënt. En 
natuurlijk is dat belangrijk. Je hebt een 
diagnose en behandeldoel, maar voor 
de patiënt zegt dat niet altijd alles. Mis-
schien is het voor hem wel het belang-
rijkst om met de kleinkinderen te kun-
nen spelen. Dat kan een heel tastbaar 
doel zijn om naartoe te werken.’ Ook 
JBZ-collega Van Rixtel en de betrok-
ken verpleegkundigen bij Omring zien 
overeenkomsten, maar ervaren Posi-
tieve Gezondheid als meer dan alleen 
zelfmanagement of eigen regie. Pro-
jectleider De Vries van Omring: ‘Het 
gevaar is dat mensen al gauw denken 

WIN EEN BOEK

Hoe zorg je 
dat jouw pa-
tiënt de regie 
behoudt? 
En hoe on-
dersteun je 
hem bij het 
omgaan met 
een chroni-
sche ziekte? 
Daarover 
schreven 

Van Staa en collega’s het boek 
Verpleegkundige ondersteuning bij 
zelfmanagement en eigen regie4, 
vol met praktische tips en casuïs-
tiek. Nursing verloot vijf exem-
plaren van dit spiksplinternieuwe 
boek. Wil jij een exemplaar win-
nen? Stuur dan je naam en adres 
naar nursing@bsl.nl, onder vermel-
ding van ‘zelfmanagement’.

onder redactie van
AnneLoes van Staa

Lausanne Mies
Ada ter Maten-Speksnijder

Verpleeg-
kundige 
ondersteuning 
bij zelf-
management 
en eigen regie
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‘Als we te sterk focussen op 
gezondheid, kunnen we ziekte en 

kwetsbaarheid uit het oog verliezen’
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“dat kennen we al”. Terwijl Positieve 
Gezondheid breder is dan eigen regie. 
Je zet je eigen vooroordelen opzij, en 
probeert zo open mogelijk te luisteren 
naar de cliënt. En dan blijkt die meneer 
of mevrouw misschien wel helemaal 
niet zo lui te zijn, maar depressief of 
eenzaam.’

Bedenker van Positieve Gezondheid 
Machteld Huber zelf geeft toe dat ook 
zelfmanagement en eigen regie bijdra-

gen aan Positieve Gezondheid. ‘Het 
onderscheid kan wat academisch zijn, 
en daar gaat het uiteindelijk niet om. 
Het gaat erom wat werkt in de praktijk. 
Het is ook niet zo dat iedereen moet 
gaan werken met Positieve Gezond-
heid. Je moet het alleen doen als je het 
zelf wilt.’ Dat laatste lijkt ook Van Staa 
erg belangrijk. ‘Op zich is het prima 
als Positieve Gezondheid bijdraagt aan 
zelfredzaamheid en eigen regie, maar 

we moeten dit concept niet als een 
heilige graal zien.’

* De cliënte uit de casus heeft een gefi n-
geerde naam en is niet de mevrouw op de 
foto. De verpleegkundige op de foto is niet 
de verpleegkundige die de casus leverde. 

Met dank aan
Femke de Wit, Senior adviseur advies 
en implementatie bij Vilans.
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HET SPINNENWEB VAN POSITIEVE GEZONDHEID

LICHAAMSFUNCTIES

MENTAAL
WELBEVINDEN

ZINGEVING

KWALITEIT VAN LEVEN

MEEDOEN

DAGELIJKS
FUNCTIONEREN

•  Zorgen voor jezelf
•  Je grenzen kennen
•  Kennis van gezondheid
•  Omgaan met tijd
•  Omgaan met geld
•  Kunnen werken
•  Hulp kunnen vragen

•  Je gezond voelen
•  Fitheid
•  Klachten en pijn
•  Slapen
•  Eten
•  Conditie
•  Bewegen

•  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

•  Genieten
•  Gelukkig zijn
•  Lekker in je vel zitten
•  Balans
•  Je veilig voelen
•  Hoe je woont
•  Rondkomen met je geld

•  Sociale contacten
•  Serieus genomen worden
•  Samen leuke dingen doen
•  Steun van anderen
•  Erbij horen
•  Zinvolle dingen doen
•  Interesse in de maatschappij
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Dit artikel vind je ook op Nursing.nl, 
onder het thema Bejegening
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