
Terugblik workshop Positieve Gezondheid 
Op 21 juni volgden verschillende medewerkers de workshop Positieve Gezondheid. Klaartje 
Gisolf, activiteitenbegeleider bij Brentano, was één van de deelnemers. Ze blikt terug op de 
workshop.  

Binnen Brentano gaan we steeds meer werken met Positieve Gezondheid. Dat betekent dat 
ouderen meer zelf bepalen aan welke zorg zij behoefte hebben. Daarbij wordt het spinnenweb 
van Machteld Huber gebruikt. Met een vragenlijst kun je aan de hand van zes pijlers (lichamelijke 
gezondheid, mentale gezondheid, zingeving, meedoen, dagelijks functioneren en kwaliteit van 
leven) nagaan hoe het gaat met iemand. Hoe gaat het lichamelijk met een cliënt? Hoe voelt 
iemand zich? Ervaart iemand zingeving in het leven? Doet een cliënt lekker mee of is sprake van 
eenzaamheid? Met Positieve Gezondheid is er aandacht voor alle onderdelen van gezondheid. 
Het gaat er niet om of je ziek bent, maar over wat nog wel kan en wat voor jou belangrijk is.  

Klaartje is enthousiast over de workshop: ‘Per thema kregen we vragen die we moesten 
beantwoorden met een cijfer tussen de 1 en 10. Door die subvragen per pijler, is Positieve 
Gezondheid heel concreet en werkbaar. Dat vond ik wel een eye-opener.’ 

‘Met veel methodieken in de zorg komt er maar een klein stukje van de gezondheid aan bod. 
Positieve Gezondheid geeft een mooi totaalbeeld. Dit is een nuttige richtlijn op alle gebieden van 
gezondheid en welzijn. En niet alleen op individueel niveau, maar ook in het totale aanbod. Soms 
heb je wat blinde vlekken, maar met de zes pijlers heb je een complete methode en kun je ook 
nadenken over: komt zingeving wel genoeg aan bod in onze zorg en activiteiten?’ 

‘Wat ik ook vernieuwend vond, is dat je niet op alle gebieden een 10 hoeft te scoren om je ‘gezond 
te voelen’. Je kunt ook bepalen dat een bepaald thema belangrijker voor je is. Zo maak je heel 
bewust een keuze. Ik merkte bijvoorbeeld dat ondanks dat ik mijzelf hoog scoorde op zingeving, 
ik toch nog graag meer met dit onderwerp wil doen. Positieve Gezondheid gaat dus vooral om: 
wat is voor jou belangrijk als het gaat om je gezondheid.’ 

Ben je benieuwd? Kijk dan eens op www.mijnpositievegezondheid.nl of www.iph.nl. 

 

https://www.mijnpositievegezondheid.nl/
https://www.iph.nl/
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