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Consequenties:
-Tekort aan zorgpersoneel
-In 2040 zullen de zorgkosten 
verdubbelen tot 174 miljard euro



VISIE OP (BETAALBARE) ZORG IN DE TOEKOMST - DE KOSTEN
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Werken met Positieve Gezondheid

Gaat om drie elementen:

1. De brede blik naar binnen - ‘Mijn Spinnenweb’ > Comprehensibility-INZICHT

2. Het ‘andere gesprek’ - Wat is voor u echt belangrijk? > Meaningfulness  OVERZICHT
Wat zou u willen veranderen?

3. Samen kijken naar ‘Handelingsperspectieven’ en iemand > Manageability-UITZICHT
daarbij dan begeleiden/coachen.





Formuleer een persoonlijk 
actiepunt nav jouw spinnenweb.





Hoe introduceer je het gesprek?

Bv. www.mijnpositievegezondheid kladblok 
meegeven

en volgende keer nieuwe afspraak om 
inzichten adhv spinnenweb te bespreken. 

Welke vragen kun je stellen?
Schrijf ze in de chat



Het andere (leefstijl) gesprek 
met Positieve Gezondheid



Praktijkvoorbeeld

-23 jarige man
-BMI >30
-Knieklachten
-Aan het eind van consult  bespreken we 
overgewicht
-Positieve Gezondheid thuis invullen
-Volgend (dubbel) consult: 
bespreken inzichten



HET SPINNENWEB WERKT ALS EEN KOMPAS HET LEEFSTIJLROER BIEDT MOGELIJKE ACTIES



De rol van de zorgverlener verandert:

• Aansluiting bij de leefwereld van het individu  
(persoonsgerichte zorg/zorg op maat)

• Wat is de vraag achter de vraag?
• Luisteren, niet adviseren, samen beslissen
• Stimuleren van zelfregie, meer coachende rol
• Doorverwijzen naar sluitend aanbod, bijv zelf, online, 

individueel, in groep, in de wijk. 













Positieve Gezondheid

Uw persoonlijke zingeving is de sleutel om in 
beweging te komen en grip op uw leven te krijgen!

✓ Intrinsieke motivatie staat centraal
✓ Begeleiding op maat is belangrijk
✓ Inzicht, overzicht, uitzicht 
✓ Het vraagt om samenwerking van verschillende disciplines
✓ Zorgen voor… Zorgen dat…
✓ Meedoen,  er toe doen,  goed doen. 


