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Paradigma verandering in de gezondheidszorg is nodig

Homeostase

AllostaseAangepaste
toestand van 
het systeem

Ziekte

“Gezondheid bevorderen”

Focus op veerkracht

“Ziekte management” 

Focus op controle van symptomen



Waarom Positieve Gezondheid als rode draad?



2012 – Ervaring bij de WHO ...



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



ADVIES:

Neem gezondheid niet als doel op zich, maar als middel… 
namelijk opdat iemand ‘zijn/haar ding kan doen’.

Dus plaats ‘Zingeving’ centraal.



2018 – Ervaring met Jet Bussemaker …



Wat is de essentie?



‘Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen
hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders
geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar

de eindeloze zee.’

Antoine de Saint-Exupéry



NAAR ‘VEERKRACHTIGE SYSTEMEN’ 
DOOR EEN ANDERE BENADERING:

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

Controle model
gangbare benadering

Adaptatie model
‘veerkracht’ benadering



Werken met Positieve Gezondheid

Gaat om drie elementen:

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

2. Het ‘andere gesprek’ - Wat is voor u echt belangrijk? 
Zou u wat willen veranderen?

3. Samen kijken naar ‘Handelingsperspectieven’ en iemand
daarbij dan begeleiden/coachen.



Werken met Positieve Gezondheid

Gaat om drie elementen:

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

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

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



TWEE VERSCHILLENDE EN AANVULLENDE
UITWERKINGEN VAN HET CONCEPT SINDS 2011:

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

In Nederland

op individueel niveau: 

Positieve Gezondheid

In Canada en Colombia

op gemeenschaps niveau: 

Trusted Networks



Nederland

Canada
Colombia

Redefining 
HEALTH

Positieve 
Gezondheid

Trusted Networks



Nederland

Canada
Colombia

Redefining 
HEALTH

Zingeving

Vertrouwen



The ability [of a person 
or community] to adapt 
and self manage

Huber et al, 2011



was the 
proble
m in 

Colomb
ia?

Over-emphasis on fighting 
disease and death

Poor coordination of 
professionals and institutions

Limited and 
fragmented 
information

Waste of resources

Unnecessarily complex 
administrative procedures

Corruption & 
unaccountability





Imagine what 
we could do, 

together





Possibility: Co-creation as the driving force

What if we decided to align our interests to create 
health and well-being, together?



Possibility 3: World-class 
outcomes on a shoestring





Volg je hart,
gebruik je hoofd

en dóe er wat mee!

Dát is Positieve Gezondheid

www.iph.nl


