
Dinsdag 14 december 2021

Welkom, leuk dat je er bent!

Je kunt alvast genieten van een muziekje! 

Om 15.30 uur starten we met deze werksessie en deze duurt tot 17.30 uur!

1) Wil je je microfoon op mute zetten?

2) En de camera aan? Het is leuk om elkaar te zien! 

Kick-off sessie coachingstraject Positieve Gezondheid



Welkom, voorstellen & check-in

Henk Bloten               Mieke Vogelzang           Harriët Ballast             Chantal Walg

Wie zijn wij? Wie ben jij?

Schrijf de antwoorden in de chat



Inhoud Kick-off sessie
‘Werken vanuit & aan Positieve 

Gezondheid?’

Welkom, voorstellen & check in
door Henk & Chantal

Anders denken  
Theorie terugblik/opfris door Chantal

Anders doen  
Bespreken ins- en outs ‘Andere gesprek’ 

door allen in break-outs
Afsluiting 

door Henk & Mieke        



Hoofd           Hart            Handen



Hoofd
Anders 
denken

‘Wat als gezondheid ons vertrekpunt is…’
door Chantal Walg



Waar ik naar toe wil, 
daar ga ik vanuit!

Bart Eigeman



Gezondheid centraal niet ziekte 

Smalle definitie gezondheid
‘Gezondheid is een toestand van 
volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn en niet slechts 
de afwezigheid van ziekte of andere 
lichamelijke gebreken.’

WHO 1948

Wat is gezondheid? 
Wanneer ben je gezond?

Een andere kijk op gezondheid & zorg



Een andere kijk op gezondheid & zorg

VeerkrachtmodelControlemodel

Smalle kijk                        Brede kijk



Gezondheid centraal niet ziekte 

Positieve Gezondheid 
‘Gezondheid is het vermogen zich aan 
te passen en eigen regie te voeren in 
het licht van de fysieke, sociale en 
emotionele uitdagingen van het leven’

Machteld Huber, 2012

Web Positieve Gezondheid
6 dimensies

Een andere kijk op gezondheid & zorg



Web Positieve Gezondheid
6 dimensies & 42 aspecten

Wat valt je op? Waar zou je al dan niet iets aan willen veranderen?

‘Eigen’ regie  Veerkracht 
Aanpassingsvermogen 

Gezond naast ziek
Dynamisch Persoonlijk

Gespreks-
en reflectie-
instrument

Dagelijks 
functioneren

Meedoen

Kwaliteit van 
leven

Zingeving

Mentaal 
welbevinden

Lichaamsfuncties

Een andere kijk op gezondheid & zorg



Maak een foto van deze dia

Bespreek met elkaar het web…

…in een break-out room 

Maak kennis met elkaar 
aan de hand van de zes 

dimensies…



Opschudding in de gezondheidszorg

Systeem
Ziekte

Problemen

Structuurverandering
Optimaliseren

(= anders doen)

Mens
Gezondheid
Perspectieven

Cultuurverandering
Transformeren
(= anders denken en anders doen)

…is nodig om gezond centraal te stellen en ontstaat wanneer je gezond centraal stelt!

Tijd=geld?

Gefragmenteerd
Veel 

wetten/regels/protocollen

Een andere kijk op gezondheid & zorg



Mens centraal niet systeem 

Vonken ipv vinken
Vertellen ipv tellen
Ontmoeten ipv moeten
Waarden ipv randvoorwaarden
Merken ipv meten

Een andere kijk op gezondheid & zorg



Perspectieven centraal niet problemen

Een andere kijk op gezondheid & zorg



Perspectieven centraal niet problemen

Een andere kijk op gezondheid & zorg

Kennen jullie nog 
een mooi 

voorbeeld? 
Zet die in de chat



Transformeren = anders denken en anders doen



Waarom doen we wat we doen?



Anders doen
Kunnen (vaardigheden)
Werken
Samenwerken
Organiseren
Besturen
Financieren
Verantwoorden

Anders denken
Staan voor (missie)
Willen (visie)
Waarderen (waarden)
Weten (kennis)

&
Anders voelen
Weten vanuit het hart (intuïtie)

Anders zijn
Zijn (identiteit)

Transformeren=

Meso
(wijk/gemeente)

Nano 
(patiënt/burger)

Micro
(praktijk/organisatie)

Macro
(regionaal/landelijk)

operationeel                     strategisch                     bestuurlijk



Intuïtie is een heilige gave en de ratio een trouwe dienaar daarvan. 
Onze samenleving eert de dienaar en vergeet de gave!



Handen
Anders doen

Ander gesprek Anders werken Anders samenwerken



Wat gebeurt er al?



Positief Gezonde 
griepvaccinatie

Gezonde 
wachtkamer 

inrichting

Geen klok meer in 
de spreekkamer

Fictieve patiënt 
in His om 

ervaringen te 
delen

Kaarten met 
oplossingsgerichte 

vragen op tafel

?

MDO op basis van web

Wat is er nog meer..



Anders werken Met wie? 
Introductie

Voeren gesprek
Vervolg



Taal



Taal

Probleemtaal 
Wat mis je nog?
Waarom wil je dat?
Waarom lukt het niet?
Wat kun je daaraan doen?

Oplossingstaal
Waar hoop je op?
Welk verschil zou dat maken?
Wat werkt al in de goede richting?
Wat zou de volgende stap/het 
volgende signaal zijn?

Reflectievragen:
Hoe gaat dit?

Welk gevoel geeft dit?
Waar leidt het toe?

Maak een foto van deze dia



Soorten vragen

Open vragen ( wie, wat welke, hoe, etc.) Gesloten vragen (werkwoord ja/nee)

Suggestieve vragen (Deel van antwoord in de vraag)
Verkapte mededelingsvragen (Jij kunt dat toch wel even doen?)
Keuzevragen (Valt onder gesloten vragen)
Tegenvragen (Wanneer je antwoord op de vraag niet kunt of wilt geven)
Controlevragen (open/gesloten om  te zien of je elkaar begrepen hebt!)



Tools

Folders en spinnenwebblokjes te bestellen via iPH.nl

Kindtool 8-16 jaarTool algemeen Jongeren 16-25 jaar



Tips



Copyright AndersGezond.nu

CORE
(Creëren van een 

gezonde & sociale basis)

PROMOTIE
(Bevorderen van 

gezondheid)

CURE
(Behandelen van ziekte)

PREVENTIE
(Voorkomen van ziekte)

Mens

Positieve
Gezondheid

Lichaamsfuncties Mentaal 
welbevinden Zingeving 

Kwaliteit van leven Meedoen 
Dagelijks functioneren

Perspectieven

Problemen

Heden                          Toekomst

CARE
(Zorgen voor/dat)

Anders werken

Normaliseren

Problematiseren



Anders samenwerken
Een andere kijk op gezondheid & zorg



Anders samenwerken



Coachtrajecten 
Positieve 
Gezondheid 

Doel coachtrajecten is het 
toepassen van het concept 
Positieve Gezondheid in de 

dagelijkse praktijk.

Dit bij jezelf en de ander 
“practice what you preach”

Per groep af te stemmen 
welke werkwijze/vorm past of 

voorkeur heeft

6 bijeenkomsten (indien 
mogelijk fysiek)  tot en met 

januari’22 
Een contact persoon per groep 

Toelichting door Mieke



Voorwaarden deelname coachtraject 
Positieve Gezondheid 

Het coachtraject is voor deelnemers kosteloos
Niet vrijblijvend, 80% aanwezigheid
Bij niet voldoen komt er een factuur van 250 euro



Vragen of behoefte aan 
meer inspiratie of transformatie?
Neem contact op met 

Henk Bloten 
Harriët Ballast
Mieke Vogelzang
Chantal Walg 



Meer lezen…



Meedoen staat op 1!

Anders werken


