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VISIE OP (BETAALBARE) ZORG IN DE TOEKOMST - DE KOSTEN

Met
zorgadvies

Lage drempel, 
dichtbij huis

Veerkrachtig en 
betekenisvol leven

(E-health & preventie)

Geïntegreerde 
eerste lijn

Tweede 
lijn

StraksNu

Ziekenhuis

Preventie

Geïntegreerde 
eerste lijn

GGZ Care

Bron: Menzis, Bas Leerink, Raad van Bestuur



Wat weten we van ‘Gezondheid’? 
3 keer een gezichtspunt …..



1. BLUE ZONES
Gebieden in de wereld waar mensen heel oud worden, zonder chronische
ziekten en zonder mentale aftakeling:  

Sleutels: Goed eten, natuurlijk bewegen, opstaan met een ideaal en 
vrienden hebben om dat ideaal mee te verwerkelijken.



Mensen met SOC doorstaan moeilijke situaties relatief ‘goed’, 
als er sprake is van ….
• Comprehensibility - je situatie te begrijpen 
• Manageability - het gevoel hebben dat je iets kunt doen
• Meaningfulness - zingeving ervaren 

Het tegenovergestelde is:
• Verwarring
• Machteloosheid
• Zinloosheid

2. Sense of Coherence (SOC) = 
Gevoel van samenhang - Antonovsky



3. Definitie van gezondheid

'GEZONDHEID’ IS NOG STEEDS GEDEFINIEERD MET DE WHO-DEFINITIE VAN 1948:

‘A state of complete physical, mental, and social well-being and 
not merely the absence of disease, or infirmity.’

Sindsdien vaak bekritiseerd, maar nooit gewijzigd.



ALS ‘GENERAL CONCEPT’ IS VOORGESTELD:

‘Health as the ability to adapt and to self manage, 
in the face of social, physical and emotional challenges’

of

‘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’



RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

De 6 Hoofddimensies van gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentale functies en –beleving / Mentaal welbevinden

Spiritueel-existentiële dimensie / Zingeving

Kwaliteit van leven

Sociaal-maatschappelijke participatie / Meedoen

Dagelijks functioneren



Mentaal welzijn

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

Zingeving

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen

bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

Lichaamsfuncties

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

Hoofddimensies van gezondheid en bijbehorende Aspecten:



Meedoen

• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

Dagelijks functioneren

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

Kwaliteit van leven

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

geld

Hoofddimensies van gezondheid en bijbehorende Aspecten:



CONCLUSIES:

 Aanbevolen: Onderscheid de smalle opvatting, nl. ‘gezondheid als
afwezigheid van ziekte’ van de brede opvatting over gezondheid.

 Daarom introduceren we voor de brede opvatting het begrip: 

‘Positieve gezondheid’ 
(bestaande uit zes dimensies)



• 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

©Gespreksinstrument IPH – versie 1.0 – oktober 2016www.mijnpositievegezondheid.nl
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HOE KIJK JE HIERNAAR?
TREKT DE ‘DEUK’ DIRECT JE AANDACHT?



ESSENTIE:

 Eigen beoordeling van de persoonlijke situatie. Geen externe norm! 

Er ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak’.

 Vraag: Zou u wat willen veranderen en zo ja, wat? 

 En dan: Beschikbaarheid van Handelingsperspectieven.

 De score, het ‘gezondheidsoppervlak’, zou dan zo kunnen veranderen:
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VARIANTEN

• Op papier
• Digitaal www.mijnpositievegezondheid.nl
• Varianten voor kinderen, jongeren, volwassen, eenvoudig, etc.

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
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• Landelijke nota ‘Gezondheid breed op de agenda 2020-2024’
• C-VtV (Corona-inclusieve VolksgezondheidsToekomstVerkenning RIVM)
• Positieve Gezondheid wordt breed overgenomen in gemeentelijk beleid, en 

door oa zorgverzekeraars, zorg, welzijn, regio’s.  
• Gemeenten maken integraal beleid gezondheid/sociaal domein
• Initiatieven gezonde omgeving (omgevingswet), onderwijs, 

natuur/duurzaamheid, werk, wonen, etc

• Positieve Gezondheid is breed opgepakt door oa: huisartsen, landschapsarchitecten, opleidingen, 
HRM, regio’s als Limburg en Flevoland.

Landelijke ontwikkelingen

Titel presentatie
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Wat vinden inwoners West Betuwe belangrijk als het
gaat om gezondheid?

Titel presentatie

‘In mijn vrijwilligerswerk kan ik echt van 
betekenis zijn voor anderen. Dat zorgt voor 
zingeving in mijn leven en dat werkt door op 
andere gebieden.’

‘Als je geen vervoer hebt 
om ’s avonds de deur uit 
te gaan of weer thuis te 
komen heeft dat impact 
op hoe het mentaal met 
je gaat.’

‘Kijk naar de mens. Veroordeel 
iemand niet omdat hij 
overgewicht heeft of rookt. Wie 
en wat zit erachter?’

‘Als je geen geld hebt, eet je sneller 
ongezond omdat goedkoop eten 
vaak minder kost. Je hebt sneller 
stress, waardoor teveel alcohol 
drinken en huiselijk geweld sneller 
gebeuren. Ik vind dat armoede en 
gezondheid hand in hand gaan.’

‘Verandering kwam voor mij 
toen ik me realiseerde dat ik 
wel dingen kan doen en 
leren.’
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• Verbinding wat er al is vanuit perspectief positieve gezondheid inwoner -9 
maanden-100+ 

• Positieve Gezondheid borgen in beleid, denken en handelen in West Betuwe
• Gezondheid in brede zin staat centraal (ipv ziekte en zorg)

Nota Gezondheidsbeleid West 
Betuwe Positief Gezond

Titel presentatie
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Positief 
Gezonde 

start

Positief 
Gezond 

opgroeien

Positief 
Gezond 
blijven

Positief 
Gezond oud 

worden

VVE Onderwijs Werk WonenNatuur Mobiliteit Etc.Duurzaamheid
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