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De geheimen van de Blue Zones



Positieve gezondheid:

Voor het bevorderen van ‘veerkrachtig en betekenisvol
leven’….







VAN ‘HEUVELTJES’ NAAR ‘KOMMETJES’ - DENKEN

(Ten Napel et al., 2006; WUR/LBI)

Controle model
gangbare benadering

Adaptatie model
‘resilience’ benadering
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Positieve gezondheid:

Voor het bevorderen van ‘veerkrachtig en betekenisvol leven’….

• Rol van zorgverleners en ondersteuners verandert daarbij!
• Aansluiting leefwereld individu  
• Wat is de vraag achter de vraag?
• Balans coaching en loslaten (eigen regie)
• ‘Makelaarsfunctie’



ANDERE STAPPEN …

Voorbeeld:
In regio’s de 
bijpassende
samenwerkings
-vormen
ontwikkelen.



Verbinding tussen betrokkenen

• Gebiedsteams
• Zorgaanbieders
• Welzijn
• Onderwijs
• Bibliotheek

Bron: GezondNU.nl



Activiteiten Instituut voor Positieve Gezondheid 
(iPH):

• Inspiratie
• Tools

• Lezingen/advies
• iPH/PG netwerk
• Community platform
• Actiecentrum

• Educatie/academie
• Onderzoek/kennis





https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0





Positieve Gezondheid in de praktijk:

1. De brede blik naar binnen - ‘Mijn spinnenweb’.

2. Het ‘andere gesprek’ - wat is voor u écht belangrijk?

3. Koppelen van handelingsperspectieven



DE STAND VAN ZAKEN …

• Digitaal ´Gespreksinstrument´ Positieve Gezondheid 6 dimensies met 7 
vragen.

• Leidt tot je ‘gezondheidsoppervlak’.
• Vraag: Wil je wat verbeteren? 

>>  Adviezen per dimensie, via apps. i.s.m. de GGD-Appstore

www.mijnpositievegezondheid.nl

http://www.mijnpositievegezondheid.nl/


kind.mijnpositievegezondheid.nl





MOTIVATIONAL INTERVIEWING: 

Leefstijlverandering bij mensen met lage SES lukt, 
als ze contact maken met wat voor hen écht belangrijk is. 
(Pauline Dekker en Wanda de Kanter)

Overwinnen van een verslaving lukt alleen bij degene die 
contact maakt met voor hem/haar écht belangrijk is. 
(Machteld Huber)



DE SHIFT IS GAANDE!

Breed enthousiasme om met Positieve gezondheid te werken:
• GGDGHOR Nederland / CGL
• Regio’s / Provincie Limburg
• 1e lijn - Zorggroepen & 2e lijn - Ziekenhuizen
• Thuiszorg
• Beroepsverenigingen (NHG, psychiaters, verpleegkundigen, fysiotherapeuten)
• Instellingen langdurende zorg (i.s.m. VILANS)
• Opleidingen 
• Jeugdberoepen / Gezonde School Patiëntenkoepels - NPCF, IederIn, LPGGZ
• Ouderen - Uni-KBO
• HRM / Verzekeringsartsen en ARBO-diensten
• Gemeentes / WMO-raden
• VluchtelingenwerkStadsarchitecten / landschapsarchitecten

MOTIVATIE: Het werkt integrerend, ontschottend en kwaliteitverhogend



Ervaringen toepassing Positieve Gezondheid



Onderzoek Hans-Peter Jung

“Meer tijd voor patiënten, minder verwijzingen” 

• Alle medewerkers van plattelandspraktijk in Noord-Limburg (2750 
patiënten) kregen scholing “Positieve Gezondheid”

• De praktijkgrootte werd teruggebracht van 2300-1810 patiënten per FT 
huisarts (bekostigd door verzekeraar VGZ)

• De praktijk kreeg toestemming voor andere vorm van financiering (vast 
bedrag per patiënt)

• De huisartsen hielden wekelijks onderlinge bespreking met beoordeling van 
verwijzingen van die week

• Huisartsen werkten nauw samen met sociale team van de gemeente





Ervaringen uit Rotterdam-Feijenoord:

• Herkenbaar in de hele levensloop

– Gezin

– Vrienden

– Opleiding en werk

– Ouderen

Ontvangen en geven:

Gaat om waardigheid van de mens

Universele levensvragen:

 Hoor ik erbij?

 Mag ik er zijn?

 Doe ik het goed?



POSITIEVE GEZONDHEID EN LEEFOMGEVING:



GEMEENTEN:

Helft van Nederlandse gemeenten heeft PG opgenomen in gezondheidsnota.



- 1. Nano:  individueel niveau: patiënt/ burger
- 2. Micro: praktijk; organisatie
- 3. Meso: wijk, het dorp of gemeente
- 4. Macro: regionaal of landelijke niveau. 

POSITIEVE GEZONDHEID: IMPLEMENTATIE OP 4 NIVEAUS:



‘Positieve gezondheid is te zien als een grondhouding’

‘Positieve Gezondheid helpt mee aan een gemeenschappelijke taal’

Tips van ‘ervaringsdeskundigen’:
- 1. begin klein
- 2. zie het als een grondhouding
- 3. werk met ‘coalitions of the willing’
- 4. zoek naar samenwerkingsverbanden
- 5. veranker het ook op structureel niveau
- 6. …..

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:



Dank voor jullie aandacht!
iph.nl


