
Positieve Gezondheid -14 November 2017 – KBO



Workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond’

 Korte kennismaking en uitleg programma 

 Inleiding over gedachtegoed Positieve gezondheid 

 Aan de slag met Positieve Gezondheid (individueel en in de groep)

 Afsluiting: wat neem ik mee? 



Workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond’



Positieve Gezondheid en IK



https://youtu.be/BgG4nVmX9GU

https://youtu.be/BgG4nVmX9GU


Positieve Gezondheid:

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te 

passen en een eigen regie te voeren, in het licht van 

fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”

Veerkracht staat centraal  



Positieve

Gezondheid

Accent ligt niet op ziekte Accent op mensen zelf, 

op hun veerkracht en wat 

hun leven betekenisvol 

maakt

Gaat om je eigen 

beoordeling van je 

persoonlijke situatie

Het gaat over het 

‘andere gesprek’

 Wat is voor u echt belangrijk?

 Zou u wat willen veranderen?









https://www.een.be/last-days/hoe-word-je-100-jaar

https://www.een.be/last-days/hoe-word-je-100-jaar


Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de 

nieuwe definitie van gezondheid:

 Lichaamsfuncties

 Mentaal welbevinden

 Zingeving

 Kwaliteit van Leven

 Meedoen

 Dagelijks functioneren



• 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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Aan de slag met Positieve Gezondheid 

Deel een eerste reactie met de buurman/buurvrouw: 

 Hoe kijkt u naar het gedachtegoed van positieve gezondheid? 

 Wat roept het op? 

 Wat vindt u van de nieuwe definitie? 

 Wat zijn uw eigen ervaringen m.b.t. (positieve) gezondheid? 

Zijn er vragen/onduidelijkheden? 



• 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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Aan de slag met het ‘Spinnenweb Positieve Gezondheid

Vul het spinnenweb in voor uzelf:

Bepaal per dimensie:

- wat er goed gaat

- wat er minder goed gaat

- wat dat betekent voor de gehele 

dimensie



Aan de slag met mijn Positieve Gezondheid

Bedenk voor uzelf:

 Wat valt op als u naar uw spinnenweb kijkt?

 Zijn er onderdelen die u aandacht wilt geven? (behouden of veranderen) 



Aan de slag met mijn Positieve Gezondheid 

Kies een passend beeld uit de inspiratiekaarten:

 Wat zegt dat beeld over wat u wilt behouden of veranderen? 

 Welke stapje zou u hiervoor willen nemen?

 Wat kan u hierin tegenhouden?

 Wat heeft u nodig om het wel te gaan doen?



Ga in groepjes van 3 personen met elkaar het gesprek aan
Iedereen staat 10 minuten centraal. De volgende vragen kunt u hierbij 

beantwoorden: 

 Waarom heb ik dit beeld op de inspiratiekaart gekozen? 

 Wat betekent dit beeld voor mij? Wat is de link met dit beeld en het 

spinnenweb? 

 Welke verandering zou ik willen doorvoeren? Welke belemmeringen 

zijn er? Wat heb ik nodig? Welke stappen kan ik zetten om deze 

verandering door te voeren etc.

Belangrijk is dat u zich vrij voelt om te vertellen wat u graag kwijt wilt. 



Terugkoppeling vanuit de groepjes

Hoe ging het bij u? 

Wat viel u op? 

Heeft u het gevoel dat u de aangegeven 

acties of veranderingen ook 

daadwerkelijk gaat uitvoeren? 

Heeft u nog handige tips, die u anderen 

kunt meegegeven?



Afsluiting: Wat neemt u mee?



Bedankt!

www.limburgpositiefgezond.nl

positiefgezond@burgerkrachtlimburg.nl 


