
Samenwerken en innoveren op basis van Positieve Gezondheid
www.animo-oosterhout.nl



Programma deelsessie:

- Animo

- Positieve Gezondheid

- Design Thinking

- aanpak/ werkwijze Animo

- voorbeelden programma’s



 Veranderend zorglandschap
 Nieuwbouw Amphia
 Positieve Gezondheid: brede blik op gezondheid, focus op preventie

Aanleiding

• Bestuurlijk platform
• Denktank
• Gedeelde projectleiding



Positieve Gezondheid

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

Gezondheid als afwezigheid van ziekte

Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere 
lichamelijk gebreken – WHO- 1984

“New era of high age”



Wat betekent 
gezondheid 
voor jou persoonlijk?
Zet één of twee woorden in de chat

Positieve Gezondheid



• iteratieve, flexibele, mensgerichte ontwerpmethode 
• waar samenwerking tussen projectteam en alle 

stakeholders centraal staat. 

Design Thinking

1. Empathie: 
• zorg ervoor dat je perspectieven van alle betrokkenen kent.

2. Definieer: 
• formuleer de behoefte/het probleem waarvoor je een oplossing 

ontwerpt op een manier waarin de mens centraal staat.
3. Genereer ideeën: 

• genereer zo veel mogelijk ideeën en kies vervolgens de beste(n).
4. Prototype: 

• ga aan de slag en creëer zo snel mogelijk een werkende versie 
van jouw oplossing.

5. Test de oplossing: 
• test de door jou ontwikkelde oplossing en verwerk de feedback 

die daaruit voortkomt.



Design Thinking

1. Empathie: 
• Wat valt je op bij het invullen van je 

eigen spinnenweb?

2. Definieer de behoefte/het probleem: 
• Waar wil je aandacht aan geven?

3. Frame: 
• Schrijf een Love letter aan dat aspect  

dat je graag aandacht wil geven:
• Beschrijf alle redenen waarom je 

hier (meer) aandacht aan wil geven
• Beschrijf vooral ook de emoties en 

positieve gevoelens die het bij je 
oproepen



Schrijf een Love letter aan dat aspect  dat je 
graag aandacht wil geven:

• Beschrijf alle redenen waarom je 
hier (meer) aandacht aan wil geven

• Beschrijf vooral ook de emoties en 
positieve gevoelens die het bij je 
oproepen



Selecteren 
doelgroep

Onderzoek

Ontwikkeldag

‘snelkookpan’

Prototype 
uitwerken

Toetsen en 
verbeteren

Programma 
uitvoeren

Evaluatie

Aanpak Animo



Animo – start april 2017    

• Innoveren en samenwerken zorg en welzijn
• Verbinden zorg en welzijn in preventie
• Positieve Gezondheid 
• Onderzoeken wensen en behoeften
• Productontwikkeling
• Doel: 9 programma’s in 3 jaar tijd

Programma’s:

1. Zelfstandig wonende 90+ers
2. Mantelzorgers
3. Ouderen
4. Sterrenbuurt: sociale cohesie
5. Orthopedie: a-specifieke lage rugklachten
6. Nieuwkomers / migranten
7. Laaggeletterden 
8. Symposium Positieve Gezondheid
9. Welzijn op Recept
10. Complexe scheidingen
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Ouderen



Mantelzorgers
Website met ca. 72 video’s 
• antwoord op ‘levensvragen’ van mantelzorgers
• door betrouwbare lokale (zorg)professionals en 

vrijwilligers
• meer dan 15.000 views (zonder PR)
• nieuwe vlogs m.b.t. Corona

Breda: Diagnose mantelzorg
Moerdijk: Mantelzorg Moerdijk
Geertruidenberg: Mantelzorg Geertruidenberg



Orthopedie, a-specifieke lage rugklachten

• Opzet nieuwe zorgweg
• Doelen patiënt centraal
• Netwerk Lage rugklachten gerealiseerd

 Orthopedie, huisartsen, 20 fysiotherapie-praktijken

• waarborgen centraal stellen doelen patiënten



Vragen?



Bedankt!

Meer informatie of suggesties:
thomas.vandervange@surplus.nl
e.botden@ggdwestbrabant.nl

Uitnodiging:
Heb je een vraagstuk en denk je dat 
Animo hier een rol bij kan spelen? 
Laat het ons weten!


