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Positieve psychologie en positieve gezondheid

Van de redactie

mentale conditie maar op de algemene ge-

zondheid en ontwikkeling. Die opvatting heeft, 

behalve in de Verenigde Staten, voor weinig 

beweging en navolging gezorgd, waarschijnlijk 

omdat het weinig aansluit bij het medische 

denken dat veel sterker op ziekteverschijnse-

len is gericht en ook omdat de definitie niet 

aansluit op de ontwikkelingen bij de positieve 

psychologie. Die begon op dat moment, mede 

op aanjagen van Seligman, aan een concep-

tuele heroriëntatie van geluk, als object van 

studie, naar bloei en ontwikkeling. Het idee van 

positieve gezondheid als een soort fysieke en 

emotionele superconditie past daar niet goed in. 

S
eligman publiceert in 2008 zijn artikel 

in het Journal of Applied Psychology 

met als titel: Positive Health. Hij stelt 

dat thema als een nieuw vakgebied 

voor. Positieve gezondheid ziet hij als 

een soort ultieme gezondheid, een uitstekende 

toestand van biologische en subjectief functi-

oneren die de levensduur verlengt, zorgkosten 

beperkt en een betere prognose geeft bij ziekte: 

“Een groep van subjectieve, biologische en 

functionele vermogens die gezondheid verster-

ken en ziekte bestrijden.” Positieve gezondheid 

gaat een stap verder dan positieve psychologie 

in de zin dat het zich niet alleen richt op de 

■  Jan Auke Walburg 

Positieve gezondheid’ is een redelijk recent begrip 

dat vanuit verschillende perspectieven in ontwik-

keling is. Het begrip wordt in het begin van de 

20e eeuw voor het eerst genoemd vanuit de in-

valshoek van de publieke gezondheid: positieve 

gezondheid staat gelijk aan gezond gedrag. Hel-

der. Al snel wordt dat aspect verder uitgewerkt en 

introduceert Antonovsky het begrip ‘Salutogenese’. 

Salutogenese is een combinatie van persoonlijke veer-

kracht bij herstel van ziekte en het in stand houden van 

gezondheid en het vermogen om te kunnen gaan met de vele 

complexe situaties van het dagelijkse leven. Daarna komen twee 

invalshoeken op: vanuit de positieve psychologie en vanuit de 

medische wetenschappen. 
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Vanuit de meer medische invalshoek kwam 

Machteld Huber met anderen in 2011 met haar 

nieuwe definitie van gezondheid als vermogen 

om je te kunnen aanpassen en een eigen regie te 

kunnen voeren tegenover sociale en emotionele 

uitdagingen. Deze definitie of omschrijving past 

sterk bij het begrip salutogenese van Antonovsky 

en Huber noemt deze opvatting van gezondheid 

dan ook positieve gezondheid. Zowel op de om-

schrijving van Seligman als van Huber is wel wat 

aan te merken. De zwakte van Seligman is dat in 

zijn omschrijving, gezondheid een toestand blijft, 

een toestand van afwezigheid van ziekte en aan-

wezigheid van een topconditie. En de zwakte van 

de omschrijving van Huber is dat het niet echt 

positief is om gezondheid te zien als aanpas-

singsvermogen; aanpassen waaraan en in welke 

richting? De kracht en het unieke van de definitie 

van Huber is dat gezondheid wordt gezien als 

capaciteit, als vaardigheid die te ontwikkelen is. 

En de kracht van het betoog van Seligman is dat 

hij wijst op de noodzaak van een verdergaande 

conceptualisering van positieve gezondheid 

op basis van longitudinaal onderzoek dat kan 

vaststellen welke vormen van gezondheid invloed 

hebben op levensduur, ziekte, ziektekosten, 

mentale gezondheid en prognose. Huber heeft in 

haar uitwerking van haar opvatting over gezond-

heid alvast een model ontwikkeld dat bestaat uit 

zes dimensies onderverdeeld in 32 aspecten; een 

uitwerking die weliswaar niet gebaseerd is op 

empirisch onderzoek (het geeft de mening weer 

van stakeholders en focusgroepen) maar toch, 

als hypothese, een mooie verbreding vormt van 

het minderdimensionele medische model van 

gezondheid. 

We kunnen dus goed voort op basis van deze 

nieuwe ideeën en in plaats van ons te fixeren 

op de verschillen tussen de diverse modellen 

is het beter om voortgang te zoeken in nader 

onderzoek en verdergaande discussie. Er is meer 

dat de modellen gemeenschappelijk hebben 

dan wat hen scheidt. De uitdaging bij positie-

ve gezondheid is om gezondheid te zien als 

actief vermogen en niet als toestand en om via 

wetenschappelijk onderzoek het concept van 

positieve gezondheid verder uit te bouwen en 

te ontwikkelen. 

Ik heb zelf geprobeerd tot een eerste uitwerking 

te komen in mijn boek Positieve Gezondheid, 

door ten eerste de definitie van Huber een 

positieve richting te geven en die te koppelen 

aan een wezenlijk doel, namelijk dat van bloei 

of ontwikkeling. Gezondheid bestaat dan uit 

het vermogen tot aanpassen en zelfregie ten 

behoeve van duurzame ontwikkeling of bloei. 

Dat geeft het individuele en maatschappelijke 

belang aan van gezondheid. En dan wordt 

ook duidelijk dat positieve gezondheid niet 

echt uitsluitend het domein is van medici en 

de gezondheidszorg maar dat alle partijen die 

een belang hebben bij bloei en ontwikkeling, 

beleid kunnen voeren en ondersteunen die dat 

bevordert. Dus voor de realisering van positieve 

gezondheid zijn alle relevante stakeholders, 

bedrijven, scholen, gemeentes nodig. En bevor-

dering van bloei gaat om het individu in diens 

gehele levensloop, van conceptie tot de laatste 

snik. Positieve gezondheid is een meerdimensi-

oneel begrip waarbij we er nog een hele taak 

aan hebben om te achterhalen welke factoren 

welke invloed hebben op bloei. 

Aandacht voor en versterken van 
de veerkracht van patiënten loont 
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Bannink en Jansen werkten zeer recent in 

hun boek Positieve Gezondheidszorg uit, wat 

positieve gezondheid kan betekenen voor 

de gezondheidszorg. Zij maken zich ook los 

van definities, en stappen de beweging in die 

gezondheid ziet als een multifactorieel begrip 

en als een vaardigheid. De kern van hun denken 

wordt gevormd door oplossingsgericht werken 

in diagnose en behandeling. De patiënt wordt 

aangemoedigd om de eigen expertise en 

mogelijkheden te ontdekken en in te zetten om 

gezond te blijven en teneinde om te gaan met 

ziekte. Steeds wordt gekeken welke vaardig-

heden en sterke kanten de patiënt inzet, om te 

meten welke van die activiteiten impact heeft, 

om van daar uit de voortgang te begeleiden. 

Toegepast in de gezondheidszorg zijn er 

duidelijke indicaties dat de toepassing van het 

model werkt. Onderzoek naar een toepassing 

in de eerste lijn in Zuid-Limburg onder anderen 

door Huber laat een sterke afname zien van het 

aantal verwijzingen vanuit de eerste lijn naar de 

tweede lijn. Aandacht voor en versterken van de 

veerkracht van patiënten loont dus. 

Positieve gezondheid is geen ideologie op basis 

van een gelijkluidende definitie. Het is een 

dynamische beweging gebaseerd op de consta-

tering dat gezondheid niet een toestand maar 

een capaciteit is, dat gezondheid een begrip is 

met vele dimensies waarvan we de impact op 

gezondheid door middel van onderzoek kun-

nen vaststellen. Het is in de discussie ook wel 

belangrijk om helder verschil te maken tussen 

positieve gezondheid als populatie-aanpak die 

gaat om het bevorderen van de gezondheid 

in een populatie, een gemeente, school of 

organisatie en positieve gezondheid toegepast 

in de interactie tussen hulpvrager en hulpver-

lener. In het eerste geval ligt de nadruk op de 

gehele levensloop en op de betrokkenheid van 

alle stakeholders die een belang hebben bij 

goede gezondheid. De relevantie daarvan is dat 

op individueel en maatschappelijk niveau meer 

gezondheid betekent dat meer mensen hun ta-

lenten en sterke kanten tot ontplooiing kunnen 

brengen en dus meer welbevinden ervaren. En 

de toepassing in de spreekkamer betekent het 

versterken van de veerkracht, het eigen vermo-

gen van mensen om problemen op te lossen, de 

erkenning van de kennis die individuele mensen 

hebben over hun eigen leven en ziekte en het 

diagnosticeren van problemen, maar zeker 

ook van sterke kanten omdat die het beste 

aanknopingspunt vormen voor herstel of leren 

leven met een ziekte. Meer gezondheid, meer 

bloei, minder ziektekosten, meer individueel 

welbevinden, meer rendement, waar wachten 

we eigenlijk nog op? 

Ons themanummer biedt een breed pakket van 

artikelen rond het thema positieve gezondheid 

gegroepeerd in drie blokken: een themablok, 

een wetenschappelijk blok en een meer toege-

past blok. 

Carl Verheijen is medebestuurder van het 

Institute for Positive Health, na een loopbaan als 

topschaatser en directeur van twee gezond-

heidscentra. Iemand die de praktijk goed kent 

en enthousiast is over de mogelijkheden van 

positieve gezondheid. Hij geeft zijn visie weer 

en zijn ambitie om vanuit het Institute te komen 

tot een verbinding tussen betrokkenen bij posi-

tieve gezondheid. 

Het themablok vervolgt met een artikel van 

mederedactielid Fredrike Bannink, gedragsthe-

rapeut en Pieter Jansen, huisarts. Zij schreven 

een boek over de toepassing van positieve 

gezondheid in een variatie van zorginstellingen. 

Rode draad in hun aanpak is het oplossings-

gericht werken en dat thema behandelen zij in 

hun artikel. Zij zijn van mening dat in de medi-

sche praktijk, het medische probleemgerichte 

model verrijkt kan worden met een aanvullend 

oplossingsgericht model. Dat ziet de cliënt 

als co-expert met veel expertise over de eigen 

omstandigheden en het eigen lichaam. De cliënt 

formuleert in samenspraak met de behandelaar 

een doel en de hulpverlener coacht de cliënt in 

de richting van de realisering van dat doel. Het 

artikel gaat vooral over toepassing in de eerste 
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lijn maar laat zich gemakkelijk generaliseren 

naar andere settings. 

Huub Braam gaat in op de mogelijkheden van 

positieve gezondheid op school. Hij beschrijft de 

Gezonde School-aanpak op basis van interviews 

met Arianne Westhuis, programmaleider Ge-

zonde School en Judith de Meij die ook binnen 

dat programma werkt. De Gezonde School is 

een samenwerking van drie ministeries Gezond-

heid (VWS), Onderwijs (OC&W) en Economische 

Zaken. 

Hein Zegers, redactielid, stelt in zijn column de 

vraag aan de orde wat nu precies de relatie is 

tussen gezondheid en geluk door eens te kijken 

naar wat geluk doet met levensverwachting… 

of omgekeerd.  

Anneloes van der Staa en haar collega’s geven 

een kritische beschouwing van positieve ge-

zondheid. Hun kritiek is niet mals en zij vinden 

positieve gezondheid een misleidend concept 

met onbedoelde en ongewenste gevolgen. 

Machteld Huber reageert daarop. Het is een 

goed teken dat er discussie ontstaat rond zo’n 

nieuw begrip. Dat is nodig voor de helderheid 

en voor de toetsing van de waarde van het 

begrip. De beste discussie is er een die niet 

alleen gaat over concepten en ideeën maar die 

ook gevoerd kan worden rond resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek.  

Een van de kernaspecten van positieve 

gezondheid gaat om de meerdimensionele 

opvatting over gezondheid waarbij aandacht 

nodig kan zijn voor meer aspecten dan alleen 

de lichamelijke gezondheid. Een chronische 

ziekte bijvoorbeeld grijpt diep in en lang niet 

iedereen is in staat om redelijk overeind te 

blijven met een perspectief van verminderd 

lichamelijk functioneren of een steeds slechter 

wordende gezondheid. De Universiteit Twente 

ontwikkelde de online zelfhulpcursus Dit is jouw 
leven. Marion Sommers-Spijkerman en Ernst 

Bohlmeijer van de Universiteit Twente deden on-

derzoek naar de effecten van het volgen van die 

cursus bij mensen met chronische lichamelijke 

klachten. In het blok wetenschap melden zij de 

resultaten daarvan. 

Ouder worden kan betekenen dat functionele 

vermogens afnemen en we weten dat lichame-

lijk actief zijn dat kan beïnvloeden. Maar wat 

weten we van het effect van positieve emoties? 

Miriam Cabrita van de Universiteit Twente en 

werkzaam bij het revalidatiecentrum Roessingh 

Research and Development meldt de resultaten 

van een promotieonderzoek naar componenten 

die gezond ouder worden kunnen stimule-

ren. Zij concentreerde haar onderzoek rond 

de thema’s lichamelijke activiteit en mentaal 

welbevinden. 

Laura Winkens van de Vrije Universiteit Am-

sterdam verricht promotieonderzoek naar de 

invloed van eetgedrag op depressie. Omdat 

mindfulness regelmatig wordt ingezet om licha-

melijke en mentale gezondheid te bevorderen 

was haar onderzoeksvraag wat het effect van 

mindful eten bij depressie is. Zij kwam uit op dit 

onderwerp omdat er een samenhang is tussen 

depressie en overgewicht, ontevreden zijn over 

het eigen lichaam en verstoord eetgedrag. 

Mindful eten zou daar mogelijk een positieve 

invloed op kunnen hebben. Zij beschrijft vanuit 

de wetenschappelijke literatuur hoe die relatie 

in elkaar zit en hoe mindful eten te meten is. 

De interventiestudie is nog maar net begonnen 

en we lezen graag te zijner tijd de resultaten 

daarvan. 

Als kunst het leven van mensen kan verrijken 

kunnen culturele interventies dan ook de ge-

zondheid in positieve zin beïnvloeden? Daarover 

verscheen recent een rapport van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

geschreven door Cretien van Kampen van de 

Hogeschool Windesheim en andere auteurs. 

Zij geven een behoorlijk volledig overzicht van 

interventies met voorbeelden en concluderen 

dat deze interventies kansrijk zijn bij ouderen, in 

de ggz en extramurale zorg maar dat onderzoek 

en implementatie achterblijft. 

Nog een promotieonderzoek, maar deze is in 

het blok praktijk terechtgekomen. Hoe stel je 

kinderen in staat om fysiek te spelen in het 
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ziekenhuis? Pieter Desmet, hoogleraar positief 

design van de TU Delft beschrijft het project 

van Boudewijn Boon dat op deze vraag ingaat. 

Boudewijn ontwikkelde Fizzy, een zachte bal vol 

verrassingen en Stickz, een gekleurde verza-

meling van zachte takvormige voorwerpen. Hij 

onderzocht deze ontwerpen in de toepassing 

en kon zo verbeterde versies ontwikkelen, maar 

ook nagaan op welke manier kinderen kunnen 

spelen in een niet natuurlijke speelomgeving. 

Fredrike Bannink en Frenk Peeters werken hun 

visie uit op positieve geestelijke gezondheid; po-

sitieve psychiatrie als zusje, zoals zij stellen, van 

de positieve psychologie. Het is een mengvorm 

van positieve psychologie, de herstelbenade-

ring en kennis van aspecifieke factoren zoals 

de hulpverlener-cliëntrelatie. Het gaat bij deze 

benadering niet zozeer om wat er mis is maar 

wat er goed gaat en dat vormt de basis van de 

behandeling.

Ook werk is een niet medische factor die 

invloed heeft op gezondheid. Ard van Oosten, 

psychiater en Lex Burdorf, hoogleraar aan het 

Erasmus MC geven aan hoe arbeid ingezet kan 

worden als medicijn bij psychische proble-

men. Naar hun idee is er in de ggz te weinig 

aandacht voor arbeid terwijl dat een positieve 

invloed kan hebben op gezondheid. 

Matthijs Steeneveld, lid van de redactie en au-

teur van een boek over psychologisch kapitaal, 

beschouwt ten slotte op welke manier psycho-

logisch kapitaal kan bijdragen aan een goede 

gezondheid. Hij heeft het dan over optimisme, 

hoop, veerkracht en zelfvertrouwen in de zin 

van self-efficacy, vertrouwen in het voeren 

van een eigen regie van je leven. Hij geeft aan 

hoe deze begrippen een rol kunnen spelen als 

onderdeel van interventiestrategieën bij het 

bevorderen van positieve gezondheid. 

Als redactie zijn we weer eens blij en verrast 

met al die initiatieven in Nederland om vanuit 

de positieve psychologie interventies en ideeën 

te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren 

aan de kwaliteit van leven, in dit geval aan 

gezondheid. Wij namen met veel plezier kennis 

van dit brede spectrum aan mogelijkheden en 

wensen u evenzeer plezier en inspiratie bij het 

lezen. 

Namens de redactie,

Jan Auke Walburg

Hoofdredacteur Tijdschrift Positieve Psychologie
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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 

Nieuwe concept van gezondheid, Machteld Huber en collega’s (2011) 

De zorg van de toekomst draait om het voorkomen van ziektes, 

niet om het repareren van aandoeningen, vindt Carl Verheijen, 

samen met Machteld Huber directeur van het Institute for 

Positive Health. “De laatste dertig jaar gaat het er steeds meer 

om, om beter en efficiënter te repareren”, vertelt de voormalig 

topsporter. “De benadering 'Positive Health' brengt ons weer 

terug naar de basis: kijken naar de gezondheid als geheel en 

niet meer uitsluitend naar de klacht.” 

Positieve gezondheid

K 
waliteit van leven 
Iemands sociale status en leefwijze 

zegt veel over de mentale en fysie-

ke gezondheid van een persoon, 

weet Verheijen. “Daarom is het 

belangrijk om verder te kijken. Voelt iemand 

zich veilig? Haalt de patiënt genoeg zingeving 

uit het leven? Hoe is het gesteld met de sociale 

situatie? Juist om te kunnen bekijken waar je 

met het behandeltraject naartoe wil. Hiermee 

sluit je beter aan op de wensen van de patiënt 

en voorkom je veelal onnodige handelingen.”  

Kijken naar behoefte
Positieve Gezondheid is de filosofie die de basis 

■  Carl Verheijen

TH
EM

A

vormt voor een gezond leven. Je hele ‘zijn’ staat 

daarbij centraal. Een gezond leven betekent 

niet alleen dat je fysiek gezond bent, maar 

dat alle aspecten van je leven bijdragen aan je 

gezondheid.

Om de zorg concrete handvatten te bieden voor 

deze positieve benadering van gezondheid en te 

kunnen bepalen wat de doelen van een patiënt 

zijn, heeft het Institute for Positive Health een 

gespreksinstrument ontwikkeld voor zorgprofes-

sionals en hun patiënten/cliënten: het Spinnen-
web Mijn Positieve Gezondheid (Afbeelding 1). 

Met dit instrument kunnen patiënten op zes 

leefgebieden een indicatie geven, van nul tot 
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tien, hoe ze vinden dat het met hen gaat. De 

42 vragen die ermee verbonden zijn – op de 

vlakken lichaamsfuncties, sociaal-maatschappe-

lijk participeren, dagelijks functioneren, mentaal 

welbevinden, kwaliteit van leven en zingeving 

– brengen een proces van zelfreflectie op gang. 

Dan volgt ‘het andere gesprek’ waarbij de 

therapeut niet wijst op de laagste score, maar 

vraagt: “Zou u iets willen veranderen en zo ja, 

wat?”. Daarmee sluit hij aan bij de motivatie 

van de patiënt en waar diens behoefte ligt. 

Vervolgens kan gericht naar deze behoefte toe 

worden gewerkt. 

 Verheijen: “Het Spinnenweb is een gespreksin-

strument dat je invult. Dat geeft een beeld van 

hoe je je op dat moment voelt, of je tevreden 

bent met je gezondheid. Let wel: het is geen 

meetinstrument. En je moet het niet iedereen 

gaan verplichten, maar kijken of het past in een 

situatie om zo’n gesprek aan te gaan. Het gaat 

er niet om een mindere levensstijl te straffen, 

maar juist een goede levensstijl te belonen.”

“Aandacht voor Positieve Gezondheid houdt 

in dat je soms bijvoorbeeld eerst naar het voe-

dingspatroon moet kijken, in plaats van meteen 

te opereren. Of niet direct antidepressiva moet 

voorschrijven, maar ervoor moet zorgen dat de 

patiënt weer in staat is om te kunnen wande-

len." Bovendien stimuleert het achterhalen van 

de behoeftes van de patiënt de communicatie 

tussen zorgverleners onderling, benadrukt hij. 

"Zodat zij met elkaar die kwaliteit van leven 

kunnen verbeteren."

Personalised care
“De zorg draait om leefstijlvraagstukken, om 

betaalbaarheid ook. De nadruk in de zorg zou 

wat mij betreft meer bij het individu moeten 

liggen”, stelt Verheijen. “De mens centraal 

stellen, en niet de ziekte. Daar moet de zorg 

aan wennen, de transitie maken van ziekte naar 

ziek mens, naar de gezonde mens. Iedereen 

is anders. Generaliseren draagt weinig bij aan 

zorgverlening op maat. Met personalised care 
willen wij een paradigmashift bereiken bij de 

Afbeelding 1. Spinnenweb Positieve Gezondheid
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Hoe Positief Gezond is Limburg?
De provincie Limburg staat voor een grote uitdaging. De bevolking vergrijst en er is sprake van 

een relatief hoge prevalentie van chronische aandoeningen. Relatief veel ongezondheid, een 

slechtere vitaliteit en minder inzetbaarheid op de arbeidsmarkt dan in de rest van Nederland. 

Met de Sociale Agenda 2025 (2017) koerst Limburg af op een vitaler Limburg. De ambitie is 

om een trendbreuk te bewerkstelligen en zo in 2025 de achterstanden in gezondheid te ver-

kleinen en de participatie te hebben ingelopen: in 2025 wil Limburg de eerste Positief Gezonde 

provincie van Nederland zijn.

Positieve Gezondheid betekent dat we van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag moeten 

gaan, aldus Carl Verheijen. “Het is een omslag, een andere manier van denken, ook qua 

financieren en samenwerken. Dat wordt goed begrepen in Limburg. De traditionele aanpak is 

nu voornamelijk ingericht op herstel van ziekte. Het gaat erom dat mensen langer gezond zijn 

en niet of later ziek worden door breder te kijken naar gezondheid en andere oorzaken aan 

te pakken. Het leuke van Limburg is dat Provincie, gemeenten en zorgverzekeraars allemaal 

aanhaken, waardoor sprake is van een brede beweging.”  

“In Afferden heeft huisarts Hans Peter Jung zijn praktijk al ingericht op Positieve Gezondheid”, 

licht Verheijen toe. Hij ervaart daardoor meer plezier in zijn werk en er zijn minder doorverwij-

zingen naar medisch specialisten nodig, wel meer naar het sociale domein. Wij gaan nu aan de 

slag met gemeenten en zorgcentra, om hen te inspireren en onderling te verbinden, waardoor 

ze stappen kunnen maken. Er is veel belangstelling voor. Samen met gemeenten en zorgver-

zekeraars kijken we wat je er in de praktijk mee kan. In Maastricht zijn ze er in vier wijken mee 

begonnen, in samenwerking met Maastricht University. Op andere plekken zetten we de zaken 

wat groter op. De komende tweeëneenhalf jaar gaan we verder opschalen en versnellen.”

“Wezenlijk in de komende periode is de brede kijk: iedereen moet zijn eigen stukje loslaten en 

naar het grotere geheel kijken. Daar hebben wij ons netwerk voor en ervaringen vanuit elders 

in het land. Het gaat om verbinden, inspireren en versnellen, in die volgorde.”

“We gaan in Limburg vanuit een Actiecentrum werken, samen mensen van het Huis voor de 

Zorg, de twee GGD-en in Limburg, Hogeschool Zuyd én de Provincie. Dat Actiecentrum wordt 

het aanspreekpunt voor Positieve Gezondheid en de plek waar alle initiatieven zich kunnen 

aanmelden. Hierdoor verzamel je tevens alle praktijkkennis op een plek. Positieve Gezond-

heid is een krachtig instrument dat nadrukkelijk vanuit de visie van de patiënt kijkt. Iets waar 

de patiënt achter kan staan en door gemotiveerd wordt. Zo krijgt zorg een nieuwe klank en 

inhoud.”

Reynen, M., Verheijen, C., & Huber, M. (2017). Limburg, de 1e Positief Gezonde Provincie: Plan 
van Aanpak 2017-2019. Amersfoort: Institute for Positive Health. 

www.Limburgpositiefgezond.nl



14    november nr. 4 2017 | TPP

zorg en de patiënt. Die heeft recht op zorg, 

maar is ook verantwoordelijk voor zijn eigen 

gezondheid. We moeten naar proactiviteit toe. 

Maar daar moet je dan wel de kennis en kunde 

voor hebben.”

“De overheid kan hier wel wat in reguleren”, 

vindt hij. “Bijvoorbeeld door gezondheid te 

belonen, of door een regisseur op gezondheid 

te benoemen. Voorkomen is beter dan genezen, 

maar zo werkt het huidige zorgsysteem niet. Ik 

gebruik graag het voorbeeld van een leasemaat-

schappij. Die wil niet dat jouw auto stil komt 

te staan, en doet dus van alles aan onderhoud, 

preventief. Dat hebben we niet in de zorg.”

“Er moet een prikkel zijn om mensen duur-

zaam gezond te houden. Ik ben bang dat 

we, ondanks onze goede zorg, straks keuzes 

moeten gaan maken. Dat willen we niet. Het 

goede reparatiesysteem moet zo blijven. Maar 

daarnaast moeten we ‘voorkombare zorg’ 

zien te voorkomen. Let wel: wij zijn niet tegen 

de huidige curatieve zorg. We willen het juist 

samen doen.”

Nieuwe benadering
Ziekenhuizen, zorgverzekeraars, provincies [zie 

kader: Hoe Positief Gezond is Limburg?] en de 

gemeentes staan volgens Verheijen open voor 

een nieuwe benadering, omdat het huidige 

medische systeem nogal wat beperkingen heeft. 

“De kosten blijven alsmaar stijgen en de werk-

druk is enorm, waardoor het werkplezier daalt. 

Mensen willen door die schotten heen werken. 

Wanneer je breder kijkt, ontdek je wat de pati-

ent belangrijk vindt; het gaat om het voeren van 

het ‘andere’ gesprek. Je ziet het ook terug bij 

ondersteunde zelfzorg, persoonsgerichte zorg 

of het samengesprek. Wanneer je breder naar 

gezondheid kijkt, kun je dat anders inrichten.”

“Je moet het handen en voeten geven”, besluit 

Verheijen. “Positieve Gezondheid appelleert 

aan iets moois, goeds en tastbaars. Je moet de 

randvoorwaarden goed invullen. Als mensen er 

eenmaal mee aan de slag gaan, voelt het goed 

en ontstaat er veel steun voor. We leren van alle 

vragen, netwerken en trainingen en ontwikke-

len het idee steeds verder.” ■

Referenties
• Bonapart, L. (2017). ICT speelt een cruciale 

rol bij de implementatie van Positieve 
Gezondheid.

• Kort, T. de (2017). Interview Carl Verheijen: 
Positieve gezondheid is een olievlek.

• Zandvoort, R. van (2017). Van repareren 
naar preventie: Kijk verder dan alleen die 
gescheurde kruisband.

Carl Verheijen studeerde geneeskunde, 

haalde zijn doctoraal maar werd vanwege 

een twaalfjarige carrière als topschaatser 

geen arts. Na zijn topsportcarrière koos 

hij voor het zorgmanagement en advies. 

Hij werkte zes jaar als directeur van twee 

gezondheidscentra in Nijkerk en werd 

vervolgens bestuurder van het Institute for 

Positive Health (iPH).
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Berry Collewijn
€ 24,95

Berry Collewijn gaat in dit boek dieper in op de interactie van de 
ikken in de (intieme) relatie en verduidelijkt ze welke subpersonen 
daarin een rol spelen. Met dit inzicht kun je op cruciale momenten 
een nieuwe vorm in de relatie zoeken. Het boek is voor iedereen die 
een bestaande relatie wil verdiepen, een nieuwe relatie wil aangaan 
of een uitgedoofde relatie nieuw leven in wil blazen. En het is zeker 
ook van toepassing op (werk-)relaties in het algemeen.

Thema.nl/tango
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Het concept ‘Positieve Gezondheidszorg’ verbindt het me-

dische met het oplossingsgerichte model. We bespreken dit 

vanuit het perspectief van onzekerheid, en de beperkingen van 

oorzakelijkheid. De Raad voor Volksgezondheid en Samenle-

ving (RVS) publiceerde onlangs haar rapport Zonder context 

geen bewijs: Over de illusie van evidence-based practice in de 

zorg. Hierin stelde ze de dominante positie van evidence-based 

practice (EBP) in de gezondheidszorg ter discussie. We raden 

u van harte aan dit rapport te lezen, want: “Hoewel formeel 

EBP een integratie is van externe kennis, klinische expertise en 

voorkeuren van de patiënten, heeft de EBP-beweging onvol-

doende aandacht besteed aan hoe dit moet.” 

Oplossingsgericht 
werken in de 
huisartsenpraktijk

Positieve Gezondheidszorg
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O  
nzekerheid
In onze moderne technologische 

samenleving heerst de (onuitge-

sproken) opvatting dat wanneer 

je maar lang genoeg onderzoek 

doet met steeds sterkere microscopen en steeds 

krachtigere computers, de onzekerheid zal afne-

men en uiteindelijk elk fenomeen te begrijpen is. 

Sapolsky (2010) onderzocht de juistheid van deze 

opvatting. Hij koos een onderwerp waarover veel 

studies gepubliceerd zijn op verschillende niveaus 

van schaalgrootte. Hij verdeelde de studies in 

groepen: (1) studies die zich bezighielden met 

het geheel, (2) studies die zich concentreerden 

op deelelementen, en (3) studies met de focus op 

onderdelen van deelelementen, enzovoort. Ver-

volgens keek hij naar de resultaten met de vraag 

of de mate van onzekerheid afnam bij toene-

mend inzoomen op het onderwerp. De conclusie 

was ontnuchterend: dat bleek niet het geval. 

Een andere manier om naar de grenzen van on-

derzoek en voorspelbaarheid (lees EBP) te kijken 

is met behulp van het begrip ‘emergentie’. Emer-

gentie laat het effect van de ontelbare interacties 

in onze complexe wereld zien. In een systeem 

kunnen door grote hoeveelheden interacties tus-

sen kleine elementen nieuwe eigenschappen van 

het geheel zichtbaar worden. Dit wordt ‘emer-

gentie’ genoemd wanneer de kleinere elementen 

deze eigenschap niet bezitten. Een voorbeeld van 

een emergente eigenschap is kleur. Individuele 

atomen hebben geen kleur; rangschikking van 

grote aantallen atomen doet bij absorberen en 

weerkaatsen van licht een kleur ontstaan. Een 

mierenkolonie wordt ook vaak als voorbeeld 

genoemd: aan de hand van het gedrag van een 

mier kan men niet afleiden hoe het gedrag van 

een hele mierenkolonie georganiseerd is. Ook 

gezondheid is een emergente eigenschap. Het 

begrip ‘emergentie’ onderscheidt zich van oor-

zakelijkheid doordat het niet specifiek van toe-

passing is op wetenschappelijke experimenten, 

■ Fredrike Bannink & Pieter Jansen waarbij meestal maar een oorzaak-gevolgrelatie 

centraal staat. Bij emergentie is er sprake van een 

oneindige of zeer grote hoeveelheid oorzaken, 

die samen en tegelijkertijd optreden.

Emergente gezondheid
Er bestond al lange tijd ontevredenheid over de 

WHO-definitie van gezondheid: een toestand van 

compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevin-

den, en niet alleen de afwezigheid van ziekte 

of gebreken. In 2009 werd een internationale 

conferentie georganiseerd met als doel tot een 

betere omschrijving te komen. Huber en collega’s 

(2011) formuleerden positieve gezondheid als 

‘het vermogen om zich aan te passen en een 

eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen van het le-

ven’. Daarmee werd gezondheid een dynamisch 

begrip: een vermogen of kracht. Het maakt 

duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische 

ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid 

kunnen terugwinnen. 

Er kwam ook kritiek op het concept van Huber 

en collega’s. Van der Stel (2016) argumenteerde 

dat het concept een eenzijdig accent legt op 

gedrag als kenmerk van gezondheid, omdat het 

alleen zou gaan over aanpassen en regie voeren. 

Naar ons idee vergeet Van der Stel echter dat het 

‘vermogen’ om zich aan te passen en een eigen 

regie te voeren wordt bepaald door eindeloos 

veel factoren, zoals de lichamelijke gesteldheid, 

psychische gesteldheid, genetische factoren, eco-

nomische, sociale en milieufactoren, en nog veel 

meer. Het gaat dus niet alleen om gedrag. 

Poiesz, Caris en Lapré (2016) argumenteerden 

dat het geen goede, scherpe definitie is. Met de 

beschrijving van Huber en collega’s zou het moei-

lijker worden om normen te stellen. Het concept 

zou te breed zijn en daardoor onbeheersbaar 

uitdijen tot het niet meer te hanteren is. En het 

zou geen onderscheid maken tussen oorzaak en 

gevolg. Als voorbeeld gaven zij dat eenzaamheid 

volgens het concept van positieve gezondheid 

zowel een oorzaak als een gevolg kan zijn van 

TH
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Gezondheid is een emergente 
eigenschap van een individu

ongezondheid.

Walburg (2015) stelde voor positieve gezondheid 

te omschrijven als “het vermogen tot aanpassen 

en zelf regisseren ten behoeve van een duurzame 

ontwikkeling en bloei”. Gezondheid is zo een 

vaardigheid die ontwikkeling en bloei onder-

steunt. Bloei is een proces richting “welbevinden 

waarin het individu zijn mogelijkheden kan ont-

wikkelen, kan omgaan met dagelijkse tegensla-

gen, productief is en in staat is om een bijdrage 

te leveren aan de gemeenschap”. Dit is de 

definitie van positieve mentale gezondheid van 

de WHO (2001), die volgens Walburg eigenlijk 

net zo goed op fysieke gezondheid betrekking 

kan hebben. 

We stellen voor het eens om te keren. Is het 

überhaupt mogelijk een ondubbelzinnige en 

scherpe definitie van positieve gezondheid te 

formuleren? Het lijkt het resultaat van een zeer 

groot aantal factoren, met voortdurende onder-

linge interacties. Het begrip is niet op te delen 

in losse bouwstenen waarin dezelfde gezond-

heidskenmerken zichtbaar zijn als in het geheel. 

Gezondheid is een emergente eigenschap van 

een individu. Er spelen oneindig veel interacties 

en oneindig veel oorzaken en gevolgen, die 

inderdaad niet meer te ontrafelen zijn. We stellen 

daarom voor het concept positieve gezondheid 

breder te formuleren: “Het vermogen zich aan 

te passen en een eigen regie te voeren in het 

licht van de dynamiek van het leven.” Met de 

dynamiek van het leven bedoelen we zowel de 

pieken als de dalen (en alles daartussenin) – en 

niet alleen de uitdagingen van het leven, zoals in 

het concept van Huber en collega’s. De positieve 

gezondheid van Huber, Walburg en ons con-

cept – alle hebben het ‘vermogen’ als centraal 

begrip – onderkennen de grote verscheidenheid 

aan factoren die meespelen bij gezondheid. In 

deze visie redden we het niet met alleen het 

probleemgerichte medische oorzaak-gevolg-       
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model. Het oplossingsgerichte model biedt 

goede aanvullende mogelijkheden.

Het oplossingsgerichte model
In de jaren tachtig ontwikkelden De Shazer, Berg 

en collega’s de Solution-Focused Brief Therapy 

(SFBT). Ze merkten dat het onderzoeken van pro-

blemen niet altijd de beste resultaten opleverde. 

Daarom kozen ze een andere aanpak: ze begon-

nen bij het gewenste resultaat. Dit is een funda-

menteel andere benadering dan het medische 

model, waarbij behandelaars eerst het probleem 

onderzoeken, een diagnose stellen en daarmee 

de behandeling bepalen. Bij de oplossings- 

gerichte aanpak zijn onderzoek en diagnose vaak 

niet nodig. Het gaat niet om de vraag ‘waarom’, 

maar om ‘hoe’. Cliënten – men spreekt liever van 

cliënten dan van patiënten – zijn co-experts: zij 

kennen immers het best hun eigen omstandig-

heden. Cliënten worden uitgenodigd anders te 

denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, 

positieve verschillen op te merken en vooruit-

gang te boeken (Bannink, 2013). Onderzoek 

wijst uit dat oplossingsgericht werken minder tijd 

kost dan probleemgericht werken – en daarmee 

meer kosteneffectief is –, de autonomie van 

cliënten goed is gewaarborgd, en dat er minder 

burn-out bij behandelaars voorkomt (Franklin et 

al., 2012; Medina & Beyebach, 2014). 

Een man vertelt de huisarts over zijn sombere 
stemming, lusteloosheid en slapeloosheid. De 
NHG-standaard Depressie adviseert voor dergelij-
ke situaties een ‘brede klachtexploratie’. De huis-
arts kiest er echter voor geen onderzoek te doen. 
Dat kan zo nodig later. Hij volgt een ‘stepped 

diagnosis’ benadering (Bakker & Bannink, 2008). 
De arts geeft erkenning voor de somberheid en 
informeert wat de man voor de klachten in de 
plaats wil. Deze geeft daarop een gedetailleerde 
beschrijving van zijn gewenste toekomst.

Veel gestelde vragen over oplossingsgericht 

werken zijn: Wat als de cliënt geen doel kan 

formuleren? Wat als hij niet kan/wil veranderen? 

Het antwoord op deze vragen is dat dit nu juist 

de kern is van de oplossingsgerichte aanpak. De 

oplossingsgerichte vragen en interventies nodi-

gen uit om anders te denken. Ze bevorderen de 

autonomie en activiteit van de cliënt. Anders dan 

bij de traditionele psychotherapieën, die gevormd 

zijn volgens het medische model, kent het oplos-

singsgerichte model het begrip weerstand niet, 

maar gaat ervan uit dat er altijd samenwerking is 

(ook als de cliënt bijvoorbeeld het advies van de 

behandelaar afwijst, omdat hij daarmee juist laat 

zien dat dit advies niet goed past). Als behande-

laars weerstand zien, kunnen ze geen samenwer-

king zien; als behandelaars samenwerking zien, 

kunnen ze geen weerstand zien.

Het medische model (probleem, onderzoek, 

diagnose, behandeling) is bekend en vertrouwd. 

In een stabiele omgeving geeft het goede 

resultaten. De werkelijkheid is echter niet altijd 

voorspelbaar, maar vaak complex en snel veran-

derend. Het aantrekkelijke van positieve gezond-

heidszorg is de combinatie van het medische 

model met het oplossingsgerichte model. 

Client: “Na jaren met pillen en gesprekken die 
niet hielpen tegen mijn depressie wilden ze mij 
behandelen voor een persoonlijkheidsstoornis: 

Het gaat niet om de vraag 
‘waarom’, maar om ‘hoe’ 
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er was dus blijkbaar nog meer mis met mij. Ik 
voelde me zo’n loser. Toen stelde mijn huisarts 
voor het anders aan te pakken: hij verwees me 
naar een psycholoog die niet vroeg naar wat er 
allemaal verkeerd was. Bij haar leerde ik te kijken 
naar wat er wel goed was en ontdekte ik mijn 
sterke kanten.”
Huisarts: “Het consult is veel lichter en leuker, het 
is minder zwaar. En daar kan je heel vrolijk van 
worden. Patiënten komen vaak ook verder; het is 
dikwijls effectief.”

In termen van wetenschapsfilosofie gaat het bij 

het medisch model om het paradigma van de 

analyse. Het oplossingsgerichte model volgt het 

paradigma van de synthese (Tabel 1).

Honing theory
Dat het vinden van nieuwe mogelijkheden een 

natuurlijk proces is, leert de honing theory (‘to 
hone’ = aanscherpen, perfectioneren; Gabo-

ra, 2016). Ze beschreef hoe wij doorlopend 

alternatieven vergelijken en (onderdelen van) 

bestaande voorbeelden combineren totdat de 

best mogelijke uitkomst gevonden is. Dit is 

onze creativiteit: zo vinden we telkens de meest 

passende manier om vooruit te komen. We 

zouden onzekerheid dus moeten omarmen en 

gebruiken. De positieve kant van onzekerheid 

is het aanbod aan keuzemogelijkheden: kansen 

voor creativiteit. 

Er zijn veel parallellen te vinden tussen de 

honing theory en oplossingsgericht werken, 

waarbij de laatste bedoeld is om, bij haperen of 

vastlopen van het natuurlijke proces, dit weer 

vlot te trekken.

In de gezondheidszorg gaat de meeste aan-

dacht nog uit naar de analytische aanpak en 

EBP, en worden er weinig woorden vuil gemaakt 

aan de vertaling naar het individu. In haar rap-

port werpt de RVS onder meer de vraag op hoe 

we kennis kunnen combineren met context. 

In Positieve Gezondheidszorg (2017) beschrijven 

we hoe de expertise van cliënten ontdekt en in-

gezet kan worden en hoe dit gecombineerd kan 

worden met het medische model. Dit vraagt om 

een andere samenwerking tussen behandelaar 

en cliënt, waarbij behandelaars de externe ken-

nis en klinische expertise inbrengen, en cliënten 

de deskundigen zijn wat betreft hun compe-

Analyse Synthese

Oorzaak-gevolg
Onvoorspelbaar, groei

Medisch model
Oplossingsgerichte model

Reductionistisch denken
Divergent denken

Creativiteit
Design

Verleden
Toekomst

Biomedische wetenschappen: RCT’s 
(rekenen met gemiddelden)

Informatietheorie
(rekenen met onzekerheid)

Normen, richtlijnen, protocollen
(ligt vast)

Verminderen van entropie
(geeft richting aan)

Tabel 1. Analyse versus synthese
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tenties, hulpbronnen en omstandigheden. De 

Shazer gebruikte de metafoor van danspartners. 

Wij zijn van mening dat behandelaars in de (g)

gz dit dansen moeten beheersen om samen met 

cliënten tot het beste resultaat te komen. ■

Casus
Een vrouw, moeder van twee jonge 
kinderen heeft onbegrepen moeheidsklach-
ten. Hierdoor valt ze vaak en langdurig 
uit op haar werk. Het lukt haar niet haar 
werkzaamheden uit te breiden naar het 
oude niveau. Ze heeft onderzoeken gehad 
bij een longarts en internist, maar er werd 
geen voldoende verklaring voor haar klach-
ten gevonden.
Ze heeft een afspraak gemaakt bij de huis-
arts om te bespreken hoe het verder moet. 
De huisarts vraagt wat het doel van haar 
komst is. Ze wil weten wat er met haar aan 
de hand is: heeft ze misschien een burn-
out? De arts vraagt welk verschil het zal 
maken als ze dat zou weten. De vrouw wil 
weten of ze weer beter zal worden. “Wat 
is uw mening?”, vraagt ze de huisarts. Hij 
zegt dat het misschien niet nodig is om de 
oorzaak van de vermoeidheid te kennen 
en dat de vrouw veel sterke kanten heeft. 
Dat je vaak kunt werken aan verbete-
ring zonder het probleem of de klacht in 
detail te kennen. “Dus het moet vanzelf 
overgaan?”, vraagt de vrouw. Dan volgt 
een gesprek over hoe je actief, met kleine 
stapjes, kunt werken aan verbetering. Een 
behandelaar kan helpen door samen met 
de cliënt te zoeken naar mogelijkheden 
en naar het begin van succes, waarvan 
misschien al stukjes zichtbaar zijn.
De vrouw vertelt dan dat ze begonnen is 
met een mindfulnesstraining, in de hoop 
dat ze rustiger wordt en dat dit een positief 
effect heeft. Samen ontdekken ze dat de 
mindfulnessoefeningen een goed voor-
beeld zijn van wat voor haar werkt. En dat 

ze meer dingen kan zoeken die werken. 
Omdat ze al gesprekken heeft met haar 
trainer stelt de vrouw voor om met hem 
verder te werken aan mogelijkheden voor 
verbetering. De huisarts complimenteert 
haar met dit goede idee.
In dit consult veranderde bij de vrouw een 
analytische houding, een behoefte aan be-
grijpen van het probleem, in een construc-
tieve houding van bouwen aan succes. 

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en jurist. 

Ze heeft een praktijk voor therapie, training, 

coaching en mediation in Amsterdam. Ze is 

een internationaal keynote speaker, trainer en 

auteur van rond de veertig boeken. 

www.fredrikebannink.com 

Pieter Jansen is huisarts in Gezondheidscentrum 

Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheids-

centrum en met andere partners heeft hij Ge-

zondhuizen opgezet; een project voor positieve 

en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. 

Met Fredrike Bannink schreef hij het boek 

Positieve Gezondheidszorg: Oplossingsgericht 
werken in de huisartsenpraktijk. 
www.gezondhuizen.nl 

Voor meer informatie over de auteurs en hun 

werk zie: www.positievegezondheidszorg.nl
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School voor Imaginatie
s i n d s  1 9 8 5  i n  A m s t e r d a m

www.imaginatie.nl

Verbeeldings
toolkit 3.0
Voor het mobiliseren van geestkracht bij 
kanker, chronische ziekte en crisis.
Hoogwaardig, laagdrempelig 
‘gereedschap’ voor het inschakelen 
van de verbeelding.

-  Uitgebreid Cursusboek met instructies, vele 
voorbeelden en illustraties en achtergrondinformatie 
over de werking van verbeelding en creativiteit

-  10 audio verbeeldingsoefeningen op 2 CD’s, ook te 
downloaden (mp3)

-  54 symboolkaarten met een grote verscheidenheid 
aan thematiek

- Teken, schrijf- en boetseermateriaal

-  DVD’s Zingen voor je Leven en  
Aangeraakt door een Engel

Er is ook een Engelstalige editie: Imagery Toolbox 3.0
Prijs: € 47,50.  Info en bestellen:

Daarnaast biedt de School voor Imaginatie o.a. het 

volgende programma aan:

Leergang Coachen met de Verbeeldings Toolkit 3.0

Leergang Imaginatie

Cyclus  Expressieve werkvormen 

  schrijven; beeldend; stem; drama; verhalen
Lezing/
workshop  De drie stadia van imaginatie in therapie 

en coaching 20 januari 2018

www.verbeeldingstoolkit.nl

€ 47,50
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“Gezonde leerlingen presteren beter!” is de slogan van de 

Gezonde School. In het gebouw waar de PO- en VO-raad zitten 

heb ik een afspraak met Arianne Westhuis en Judith de Meij, 

beiden werkzaam voor het programma de Gezonde School, 

over het nut en noodzaak van dit programma. Ik ben nieuwsgie-

rig naar wat het programma precies inhoudt en hoe hiermee het 

geluk en welbevinden van de leerlingen wordt bevorderd. 

Gezonde leerlingen 
presteren beter
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Organisatie
Arianne Westhuis is programmaleider van 

de Gezonde School. Binnen het programma 

werken vijf organisaties – de PO-, VO- en MBO 

Raad, GGD GHOR Nederland en het RIVM – op 

een integrale en structurele manier samen aan 

de missie om scholen te ondersteunen bij het 

verkleinen van gezondheidsverschillen tussen 

leerlingen en het maximaliseren van de gezond-

heidswinst. Hiermee wordt de gezondheids-

bevordering in het primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs 

gestimuleerd. De Gezonde School bevindt zich 

als programma dus op het snijvlak van onderwijs 

en gezondheidsbevordering. 

Arianne komt niet van een van de onderliggende 

organisaties en moet vanuit die positie de grote 

ambities van de partijen samen laten komen. 

Het overkoepelende begrip gezondheid wordt 

niet verzuild maar integraal aangevlogen, wat in 

de praktijk betekent dat in het programma de 

verschillende sectoren – onderwijs, geestelijke 

gezondheidszorg en onderzoek – van en met 

elkaar leren. Dit krijgt ook gestalte in de huidige 

organisatie van het programma, waarbij mede-

werkers van de vijf organisaties daadwerkelijk 

samenwerken om de doelen van het programma 

te bereiken. Het doel is om scholen te stimuleren 

en ondersteunen om (nog) meer te werken aan 

de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen 

en leraren.

Planmatig en integraal 
Een Gezonde School werkt planmatig en inte-

graal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van 

leerlingen en leraren. De Gezonde School is een 

werkwijze waarbij scholen aan thema’s werken 

met aandacht voor de vier pijlers zodat gezonde 

leefstijl vanzelfsprekend wordt. De werkwijze 

gaat uit van wat school al doet, bouwt hierop 

voort en gaat uit van de wensen en behoef-

ten van de school. Een belangrijke rol hierbij is 

weggelegd voor het RIVM, vertelt Judith de Meij. 

Aan hen de taak om informatie, instrumenten, 

effectieve interventies en voorbeelden te ontslui-

ten waar scholen actief mee aan de slag kunnen. 

Landelijk wordt er nu ook een effectiviteitsstudie 

uitgezet via ZonMW, waarmee met onafhankelijk 

onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit 

van het programma. De Meij is al jaren vanuit 

verschillende rollen verbonden aan het program-

ma Gezonde School en werkt nu vanuit het 

RIVM aan de doorontwikkeling van de Gezonde 

School-aanpak.

De Meij vertelt dat scholen worden ondersteund 

om zelfstandig op dit thema aan de slag te 

gaan en dat de website hierbij steeds belangrij-

ker wordt. Daarnaast worden er in het hele land 

scholingen en themabijeenkomsten georgani-

seerd voor scholen, GGD’en en partners van de 

Gezonde School. 

Wat is een Gezonde School?
Een Gezonde School stimuleert planmatig 

en structureel de gezondheid en veiligheid 

van leerlingen en leraren door per gekozen 

thema aandacht te besteden aan de vier 

zogenoemde ‘pijlers’: 

1. Gezondheidseducatie  
In de lessen is er structurele aandacht 

voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op 

een thema een lespakket uit te voeren. 

2. Fysieke en sociale omgeving 

Gezond gedrag stimuleren door 

aanpassingen in de fysieke en sociale 

omgeving. 

3. Signaleren 

Gezondheidsproblemen worden gesig-

naleerd. 

4. Beleid 

Alle maatregelen voor de gezondheid 

van leerlingen en leraren zijn vastge-

legd in het schoolbeleid.  

www.gezondeschool.nl

■  Huub Braam
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Enigszins naïef vraag ik naar wat vanuit de Ge-

zonde School verstaan wordt onder het begrip 

gezondheid. De Meij geeft aan dat het hier gaat 

om diverse thema’s, variërend van voeding en 

bewegen, tot hygiëne, welbevinden en media- 

wijsheid. In de uitwerking van de Gezonde 

School-aanpak op deze thema’s is het betrekken 

van ouders cruciaal en is het ook belangrijk om 

te realiseren dat de school onderdeel uitmaakt 

van een wijk en dat de schoolomgeving ook een 

belangrijke invloed heeft op het gedrag van de 

leerlingen.

Westhuis en De Meij, is dat het programma na-

drukkelijk aansluit bij wat er al is; het gaat niet 

om iets nieuws. Het is niet zo dat de Gezonde 

School naar scholen toegaat met een heel 

nieuw programma. Scholen zijn al sinds jaar en 

dag bezig met de lokale GGD om te werken 

aan verschillende thema’s en kennen hun po-

pulatie en omgeving het beste. De eerste stap 

die een school doet is juist in kaart brengen wat 

er allemaal al wordt gedaan door de school. De 

Gezonde School-aanpak betekent dus ook niet 

altijd dat een school veel meer moet doen op 

het gebied van gezondheid. Het gaat erom de 

tijd en aandacht voor dit onderwerp zo effectief 

mogelijk in te zetten, en de meerwaarde van 

de aanpak ligt in het effectiever maken hiervan. 

Scholen worden ondersteund om planmatig 

met gezondheid aan de slag te gaan, waarbij 

ze in vier stappen komen van een plan (op basis 

van een schoolprofiel) tot het uitvoeren en eva-

lueren met aandacht voor succesfactoren. Deze 

aanpak is voor elk thema hetzelfde en raakt – 

als het goed is – zo ingeburgerd. 

“Hierdoor wordt,” zo zegt De Meij, “de aanpak 

minder hapsnap (en/of versnipperd) en meer 

holistisch en integraal. Waardoor scholen 

hopelijk geïnspireerd raken om nog meer te 

gaan doen aan de gezondheid van de kinderen 

en de leerkrachten. Scholen kiezen zelf een 

thema waarmee ze aan de slag willen. Ze kiezen 

activiteiten die passen bij de school en de 

leerlingen, en werken structureel en langdurig 

aan een gezondheidsthema. Dit vergroot de 

kans om op lange termijn duurzame effecten te 

realiseren. Het programma ondersteunt scholen 

bij het maken van effectieve keuzes en door 

focus te geven. Van de activiteiten die worden 

aangeboden, is door professionals vastgesteld 

dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. 

De volgende stap is het meewerken aan het 

nieuwe curriculum waarin gezondheid integraal 

meegenomen zou moeten worden.” 

Westhuis: “Ik zie de school als de natuurlijke 

plek waar kinderen en de jeugd kan worden 

Westhuis geeft een voorbeeld: “Als je werkt 

aan een gezonde schoolkantine dan wil je niet 

dat leerlingen bij de snackbar of de supermarkt 

hun ongezonde snacks gaan kopen. Bij de 

opzet en inrichting van de schoolkantine kan 

hier rekening mee gehouden worden, en kan 

het nuttig zijn om de partijen in de wijk bij het 

schoolbeleid te betrekken om zo samen een 

oplossing te vinden die past bij de school.” 

Belangrijk om hierbij te vermelden, zo beamen 

De Gezonde School bestaat 
onder andere uit:
• De Gezonde School-aanpak: dit is een 

werkwijze voor scholen om structureel 

te werken aan gezondheid.

• Gezonde School-activiteiten: concrete 

lesprogramma's en/of projecten die u 

kunt inzetten op school. Deze activi-

teiten vormen een onderdeel van de 

Gezonde School-aanpak.

• Het vignet Gezonde School: hiermee 

laten scholen zien dat zij structureel 

aan gezondheid werken en voldoen 

aan de kwaliteitscriteria. Een school 

die het vignet heeft behaald, mag zich 

‘Gezonde School’ noemen.

• De website Gezondeschool.nl: de cen-

trale vindplek voor scholen met alle 

informatie over de Gezonde School.
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bereikt. Dus ook rond een gezonde leefstijl. Dat 

lukt met name door de inzet en ondersteuning 

van de gezondheidsbevordering vanuit de GGD. 

Deze infrastructuur van scholen en GGD is wat 

mij betreft de gouden combinatie en een prach-

tige bestaande infrastructuur waar het program-

ma de Gezonde School op kan aansluiten.”

Samenwerking
De Gezonde School is het eerste overheidspro-

gramma dat mogelijk wordt gemaakt door een 

samenwerking van drie verschillende minis-

teries. Het programma is daarmee echt een 

voorbeeld voor andere integrale aanpakken. 

Van oudsher zijn de financieringsstromen tussen 

op het lichamelijk, het geestelijke als het sociale 

welbevinden, waarbij het programma zowel het 

beleid, de leraren, de ouders en de leerlingen, 

als de omgeving betrekt. Als ik naar het belang 

van geluk of welbevinden binnen de Gezonde 

School vraag geeft De Meij aan dat het thema 

welbevinden nauw verbonden is met vrijwel alle 

gezondheidsthema’s van de Gezonde School. 

Als leerlingen gezond zijn en goed in hun vel 

zitten in een klas met een positief sociaal kli-

maat kunnen zij zich bovendien beter concen-

treren en beter presteren. Zoals op de website 

van de Gezonde School zelf geformuleerd: “De 

Gezond School draagt bij aan de gezondheid, 

het welbevinden en de schoolprestaties van 

leerlingen. Het biedt ze een betere basis voor 

hun verdere ontwikkeling.”

Vignet Gezonde School 
Het vignet van de Gezonde School is een 

kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan 

het verbeteren van de gezondheid van hun leer-

lingen. De Meij geeft aan dat het vignet van de 

Gezonde School voor de school met name een 

manier is om te laten zien dat ze op de goede 

weg zijn. Na het behalen van minimaal een 

themacertificaat mag de school zich gedurende 

drie jaar een Gezonde School noemen.

 

Het programma de Gezonde School werkt ten 

aanzien van dit vignet samen met onafhan-

kelijke experts en kennisinstituten binnen de 

thema’s. Deze beoordelen de aanvraag binnen 

Thema’s van de Gezonde School 
• Bewegen en sport 

• Welbevinden en sociale veiligheid 

• Voeding 

• Relaties en seksualiteit 

• Roken en alcohol 

• Milieu en natuur 

• Fysieke veiligheid 

• Hygiëne, huid en gebit 

• Mediawijsheid

de ministeries redelijk verzuild. Voor de nieuwe 

periode 2017-2020 hebben de ministeries van 

VWS, OC&W en EZ de handen ineengeslagen 

voor financiering van het programma de Gezon-

de School. 

Holistisch
De termen ‘integraal’ en ‘holistisch’ komen 

tijdens het gesprek regelmatig langs. Als je op 

internet kijkt naar de betekenis van holistisch, 

dan staat er vaak 'allesomvattend'. Hierbij 

wordt dan ook gerefereerd aan een visie die 

kijkt naar het geheel en zich niet richt op de 

losse onderdelen. Zoals Aristoteles al zei: “Het 

geheel is meer dan de som van de delen.” Als 

je dit vertaalt naar het programma van de Ge-

zonde School, dan zie je dat dit zich zowel richt 
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hun eigen thema en beslissen of een school 

het vignet krijgt of niet. Daarnaast kunnen de 

scholen met een Vignet bezocht worden voor 

een audit, zo vertelt Westhuis. Audits vinden 

plaats op basis van een steekproef. De school 

wordt vooraf geïnformeerd wanneer de audit 

plaatsvindt. Tijdens deze audit wordt getoetst 

of de antwoorden op de vragen overeenko-

men met de praktijksituatie en de beschikbare 

(beleids)documenten. 

De Meij geeft aan dat het voor het programma 

van de Gezonde School zelf ook een toets is, om 

te kijken of dat wat ze aanreiken ook daadwer-

kelijk bijdraagt aan een gezondere school.

Volgende fase
De Gezonde School heeft inmiddels al tien jaar 

ervaring met het integraal werken aan gezond-

heidsbevordering en komt dus zeker niet uit de 

lucht vallen. Het programma staat, is geëvalueerd 

en is klaar voor de toekomst. Er zijn scholen die 

voorlopen, die al een of meer themacertificaten 

van het vignet ontvangen hebben en scholen die 

er nu mee aan de slag willen. Maar het program-

ma is nu echt, zo geven De Meij en Westhuis ook 

aan, in een nieuwe fase terechtgekomen; een 

fase waarin het programma daadwerkelijk breed 

uitgerold wordt en waarin hopelijk heel veel 

scholen in Nederland hiermee aan de slag gaan. 

Ook de manier waarop het nieuwe programma 

van de Gezonde School is vormgegeven en hoe 

dit vanuit drie verschillende ministeries wordt 

betaald, ademt dit uit.  

Zowel bij De Meij als Westhuis twinkelen de 

ogen als ik ze vraag hoe ze het vinden om te 

werken voor het programma van de Gezonde 

School. Ik zie bij beiden de trots, dat ze voor dit 

programma mogen werken en de ambitie die zij 

hebben om dit te gaan uitrollen. ■

Huub Braam is docent, onderzoeker en me-

de-ontwikkelaar van Lessen in Geluk. Ook is 

hij oprichter van de Stichting Lessen in Geluk, 

die tot doel heeft het welbevinden van leraren 

en leerlingen op school te verbeteren. Op de 

faculteit Educatie van de HAN houdt hij zich al 

jaren bezig met onderwijs en onderzoek naar het 

nog beter functioneren van leraren en leerlingen 

op school.

Hoe wordt uw school een 
Gezonde School?
Planmatig werken betekent dat er voor elk 

van de volgende stappen aandacht is:

• Voorbereiden: maken van een 

schoolprofiel en het maken van een 

projectvoorstel.

• Uitvoeren: integraal werken aan ge-

zondheidsthema's.

• Evalueren: meten van resultaten en 

effecten.

• Succesfactoren: creëren van de juiste 

voorwaarden, zoals draagvlak en 

samenwerking.

Figuur 1. De Gezonde School-aanpak
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“Coachen vanuit een positief 
psychologisch perspectief?
Praktijkleergang coaching
www.ou.nl/praktijkleergangcoaching

“Voorkomen is beter dan genezen

Hoe kun je mensen helpen zo gezond 
mogelijk te leven, ook bij ziekte?

www.ou.nl/gezondheidspsychologie
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Ockhamvraag

Hoe verhouden 
zich precies ‘lang’ 

en ‘gelukkig’

■  Hein Zegers

En ze leefden
nog lang want

 gelukkig?
“...en ze leefden nog lang en gelukkig.” 
Menig sprookje eindigt op deze vrolijke 
noot. Maar hoe verhouden zich precies 
‘lang’ en ‘gelukkig’? Leven de sprookjes-
prins en -prinses lang omdat ze gelukkig 
zijn? Dat is de Ockhamvraag die we hier 

wetenschappelijk proberen te beant-
woorden, zo eenvoudig mogelijk, maar 

niet eenvoudiger dan dat: leven gelukkige 
mensen langer?

Op 22 september 1930 stuurde de moeder-overste van de 

Amerikaanse Zusters van Notre Dame een brief naar al haar kloosters. 

Zij vroeg aan elke zuster van de congregatie om een autobiografie te 

schrijven. Op het einde van diezelfde eeuw doken wetenschappers 

in de archieven van deze kloosters en haalden deze autobiografieën 

van onder het stof. Vervolgens onderzochten en codeerden zij deze 

teksten en berekenden voor elke tekst een individuele ‘gelukscoëffi-

cient’. Zij berekenden dus als het ware voor elke zuster op basis van 

haar pennevrucht hoe gelukkig ze was rond het jaar 1930 (Danner et 

al., 2001).

Proefkonijn 
Bijna zeventig jaar later hebben de meesten van deze zusters reeds 

het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Dit geeft wetenschappers 

een heel objectief meetbare indicator: levensduur. We hebben dus 

voor elke zuster enerzijds een geluksindicator, en anderzijds hun le-

vensduur. Wat blijkt nu? Voor de leeftijden van 75 tot 95 jaar was de 

mortaliteit van de meest gelukkige zusters (het gelukkigste kwartiel) 

twee en een half maal kleiner dan de mortaliteit van de meest onge-

lukkige zusters (het ongelukkigste kwartiel). Levensverwachting en 

positieve gevoelens zestig jaar eerder blijken dus sterk samen te gaan.
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Kloosterzusters zijn prachtige proefkonijnen 

voor de wetenschap. Deze uitspraak mag 

wat cassant klinken maar is echt wel 

respectvol bedoeld. In een klooster 

slaap je elk apart in een gelijkaardige 

kamer, sta je op hetzelfde moment 

op, eet je vaak hetzelfde voedsel, 

heb je vaak dezelfde dagindeling, 

heb je geen vent die jou de oren 

van het lijf zanikt, enzovoort. Dat 

maakt dat er bij kloosterzusters 

weinig mogelijke stoorfactoren zijn 

bij wetenschappelijk onderzoek. Net 

als bij proefkonijntjes. Het verband 

tussen geluk en lang leven lijkt dus 

echt wel erg robuust.

Geluk geneest niet
De bevindingen van deze studie werden in 

vele andere studies gerepliceerd. Veenhoven (2008) 

houdt er dertig onder het vergrootglas. Zijn meta-studie 

(studie van bestaande studies) komt tot dezelfde conclusie: er is 

een verbazend sterk effect van geluk op de levensverwachting van 

mensen. 

Het verband tussen geluk en levensduur blijkt echter alleen maar te 

gelden voor mensen die gezond zijn. Geluk blijkt dus geen voorspel-

lende factor te zijn bij zieke mensen. Geluk geneest dus geen ziekten, 

maar lijkt wel een beschermende factor te zijn tegen ziek worden. De 

uitspraak ‘als ze maar gelukkig zijn’ geldt dus misschien voor gezonde 

mensen. Als je ziek bent, zal gelukkig zijn niet veel helpen, dan ga je 

best gewoon naar de dokter. ■

Hein Zegers is pionier van de positieve psychologie in België. Al meer 

dan 20 jaar doet hij over de hele wereld wetenschappelijk onderzoek 

over eenvoud, welzijn en zin.

Referenties
• Danner, D.D., Snowdon, D.A., & Friesen, W.V. (2001). Positive 

emotions in early life and longevity: findings from the nun study. 

Journal of personality and social psychology, 80(5), 804.

• Veenhoven, R. (2008). Healthy happiness: Effects of happiness on 

physical health and the consequences for preventive health care. 

Journal of happiness studies, 9(3), 449-469.

Als je ziek bent 
dan ga je best 
gewoon naar 
de dokter
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Positieve 

gezondheid 
kritisch beschouwd 
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Positieve gezondheid heeft de wereld van het Nederlandse ge-

zondheidszorgbeleid in stormachtig tempo veroverd. Gemeentes, 

provincies, ministerie van VWS, KNMG: allemaal omarmen ze 

kritiekloos deze ‘nieuwe kijk’ van Huber en collega’s (2014). Po-

sitieve gezondheid is het nieuwe ‘hoera-woord’ in gezondheids-

beleid en het is hoog tijd daarover het debat te gaan voeren. 

Daarom geven we in dit artikel een beknopt overzicht van de 

belangrijkste bezwaren tegen het concept ‘positieve gezondheid’ 

aan de hand van drie thema’s: kritiek op conceptueel en metho-

dologisch niveau, op de praktische uitwerking en toepassing, en 

een waarschuwing voor de mogelijke gevolgen van deze positie-

ve gezondheidsmassage.   

■ AnneLoes van Staa, Mieke Cardol en Angelique van Dam

D
ebat nodig 
In 2011 lanceerde Machteld 

Huber in het British Medical 
Journal het concept ‘positieve 

gezondheid’ en ontketende 

daarmee in Nederland een kleine revolutie. Het 

lijkt wel of het hele Nederlandse zorglandschap 

‘positieve gezondheid’ kritiekloos heeft binnen-

gehaald als de nieuwe heilige graal. Blijkbaar 

appelleert het concept aan een breed gevoelde 

behoefte. Maar wat is die behoefte dan precies? 

En is deze behoefte voor zorgaanbieders, 

overheid, patiënten en professionals hetzelfde? 

Wat houdt ‘positieve gezondheid’ precies in 

en wat betekent het voor de zorg? Het debat 

hierover wordt nauwelijks gevoerd, terwijl de 

empirische basis voor ‘positieve gezondheid’ 

zwak is, de conceptuele onderbouwing rammelt 

en er aanwijzingen zijn dat het begrip meer 

verwarring dan helderheid sticht. Ondertussen 

dendert de positieve trein verder en wordt het 

concept landelijk ‘uitgerold’. Wie niet meegaat 

in het positieve denken kan subsidie bij ZonMw 

straks wel vergeten, want, zo zegt Renata Klop 

in een nieuwsartikel op de NTvG-website (Buijs, 

2017): “We willen die verandering binnen alle 
onderzoekslijnen van ZonMw doorvoeren, dat is 
een kwestie van de hersenen van de betrok-
kenen zo masseren dat ze ook in de positief 
gezonde stand komen te staan.” Wij vinden dit 

zorgelijk. Er zijn wel stemmen die zich tegen 

deze indoctrinatie verzetten, maar ze worden 

onvoldoende gehoord en zijn ongeorganiseerd. 

Daarom is het belangrijk de voornaamste 

kritieken op het concept, de uitwerking en de 

implicaties van ‘positieve gezondheid’ samen te 

vatten. Wij baseren ons (deels) op reeds gepu-

bliceerde artikelen en commentaren (Van der 

Niet nieuw, onduidelijk, 
misleidend en niet zonder risico
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Stel, 20161; Algra, 20162; Poiesz, Caris & Lapré, 

20163; Arnoldus, Van Staa & Walraven, 20174; 

Buijs, 20175; Zaat, 20176). Recent zijn daar nog 

twee artikelen vanuit zorg-ethisch perspectief 

aan toegevoegd (Kingma, 20177; Kool, 20178). 

Hier staat de vraag centraal: wat is het concept 

‘positieve gezondheid’ waard en hoe werkt het 

uit? 

Waarde van het concept ‘positieve 
gezondheid’
De eerste vraag die gesteld kan worden is: 

waarom een nieuwe definitie? Voor wie is 

‘positieve gezondheid’ bedoeld en voor wie is 

het positief? Een verandering van koers vraagt 

immers niet om een nieuwe boot. Zou het niet 

vooral moeten gaan over hoe we nu werkelijk 

patiënten beter helpen of ondersteunen? Maar 

daar is geen nieuw concept van gezondheid 

voor nodig. 

‘Positieve gezondheid’ past naadloos in de ne-

oliberale beleidstaal van (kosten)beheersing en 

maakbaarheid8, eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid, terugdringing van aanspraken 

op collectieve middelen en de participatiesa-

menleving. Dat is misschien ook de reden dat 

beleidsmakers de nieuwe definitie omarmen. 

Maar geeft positieve gezondheid zorgprofes-

sionals die worstelen met moeilijke keuzes en 

onmacht bij ‘lastige patiënten’ of bij complexe 

zorg houvast? Worden patiënten en de ‘zorg’ er 

beter van? 

Huber zelf vermijdt een fundamentele gedach-

tewisseling over het concept omdat dit een 

louter academische discussie zou zijn. Maar 

daarmee kan en mag het debat over de toe-

gevoegde waarde en uitwerking van ‘positieve 

gezondheid’ niet worden gesmoord. 

Ook het argument dat het om een ‘concept’ 

gaat en niet om een ‘definitie’, zoals Huber 

regelmatig stelt, snijdt geen hout. Ook van een 

concept mogen we verwachten dat het zowel 

inhoudelijk als pragmatisch voldoet. Volgens 

diverse critici is dit niet het geval.1,3,4,7 Huber 

en collega’s (2016a) duiden gezondheid op 

een wijze die geen onderscheid maakt tussen 

‘goede’ of ‘gezonde’ aanpassingsvormen en 

adaptatiemechanismen die we over het alge-

meen niet positief vinden (zoals huiselijk geweld 

Voor wie is ‘positieve gezondheid’ bedoeld
en voor wie is het positief?
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accepteren, roken om stress te hanteren).3,7 Ei-

gen regie en aanpassing leiden niet automatisch 

tot ‘gezonde’ keuzes. Bovendien: wanneer is 

dat aanpassingsvermogen genoeg? Is een klein 

beetje voldoende, of zijn alleen de meest-aan-

passingsvermogende mensen gezond? Kunnen 

baby’s niet gezond zijn omdat zij nauwelijks 

vermogen tot aanpassing en eigen regie heb-

ben?7 Ook de toevoeging ‘positief’ helpt ons 

niet verder: zijn ziekte en gebrek soms te zien 

als ‘negatieve’ gezondheid?4,7

Feitelijk wordt door het positieve gezondheids-

begrip het klassieke dilemma ‘wat is gezond 

en wat is ziek?’ niet opgelost. Weinigen zullen 

betwisten dat gezondheid alleen de afwezig-

heid van ziekte is. De cruciale vraag is: waar ligt 

de grens tussen ziek en gezond, en wie bepaalt 

deze? Terecht stellen Huber en collega’s (2011) 

dat de WHO-definitie uit 1948 onwerkbaar is 

omdat deze uitgaat van een utopische toestand 

van volledig welzijn op lichamelijk, geestelijk en 

sociaal gebied. Toch is die kritiek niet nieuw; 

de vraag wat ziek of gezond is en vanuit wiens 

perspectief dit wordt gedefinieerd, is al jaren 

onderwerp van debat in de gezondheidszorg 

en medische sociologie. Zo wijzen sociologen al 

sinds de jaren zestig op het verschil tussen ‘di-
sease’ (de medische classificatie) en ‘illness’ (de 

patiëntenervaring). Ook artsen hebben zich be-

ziggehouden met de vraag wat gezondheid nu 

eigenlijk is3 of gepleit voor een biopsychosociale 

benadering (Engel, 1977). Helaas blijven deze 

discussies bij Huber grotendeels onderbelicht. 

Mildred Blaxter, beroemd Engels medisch so-

ciologe, besloot haar jarenlange, baanbrekende 

studie naar lekenvisies op gezondheid met de 

constatering: “Health can be defined negatively, 
as the absence of disease, functionally, as the 
ability to cope with everyday activities, or posi-
tively, as fitness or well-being” (Blaxter, 2004). 

Als we deze constatering naast de definitie van 

positieve gezondheid leggen, valt op dat Huber 

en collega’s zich beperken tot het functionele 

aspect, waarbij gezondheid wordt gereduceerd 

tot een capaciteit: het “vermogen tot aan-

passing en tot eigen regie”. Een positieve en 

negatieve omschrijving van gezondheid (zoals 

voorgesteld door Blaxter) blijven buiten beeld.4 

De biopsychosociale dimensie van gezondheid 

ontbreekt bij Huber; er wordt eenzijdig nadruk 

gelegd op (coping)gedrag.1 Waar zijn de objecti-

veerbare aandoening of stoornis2 en de ervaren 

gezondheid gebleven? 

Een andere belangrijke kritiek is dat Hubers’ 

beschrijving gezondheid (een toestand) en ge-

drag (capaciteit, adaptatie, coping, eigen regie) 

verwart.1,3,4 Ook het feit dat Hubers’ concept 

uitgaat van individuele vermogens druist in 

tegen het idee dat gezondheid de resultante is 

van een samenspel tussen individuele, sociale en 

omgevingsfactoren; dit vormt de basis van de 

sociale geneeskunde en van Disability Studies.8 

Ook het ICF-model (International Classificati-

on of Functioning) gaat uit van een dergelijk 

samenspel tussen stoornis, omgeving en 

persoonlijke factoren. Aanpassing aan slechte 

leefomstandigheden en sociaaleconomische 

ongelijkheid levert geen positieve bijdrage aan 

gezondheid. Diverse auteurs wijzen er daarom 

op dat de definitie van positieve gezondheid 

vooral past bij hoger opgeleiden.2,5,6

Hubers’ concept is dus niet nieuw, niet com-

pleet, niet helder en niet onderscheidend. 

Gezondheid wordt gereduceerd tot een indi-

vidueel vermogen tot functioneren en coping; 

het wordt verward met gedrag. Wat zijn de 

gevolgen hiervan voor de praktijk en het beleid? 

De praktische uitwerking: 
het spinnenweb 
Huber benadrukt dat zij pragmatische doelen 

nastreeft: het gaat erom dat dokters verder kij-

ken dan de ziekte behandelen, dat zij gezond-

heid bevorderen. Daarom heeft zij het concept 

verder geoperationaliseerd door verschillende 

stakeholders te bevragen over hun opvattingen 

over gezondheid (2016b). Het resultaat daarvan 

is een spinnenweb van zes dimensies van 

positieve gezondheid met 32 subdimensies. Op 
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de methodologie van deze studie en de validiteit 

van de conclusies valt kritiek te leveren, maar 

daarop kunnen wij hier niet ingaan. Wat opvalt is 

dat het resulterende model Mijn Positieve 
Gezondheid (MPG) veel verder reikt dan de defi-

nitie zoals hierboven geschetst; de relatie tussen 

beide is onduidelijk.3 

Het MPG met zijn ’vuurwerkexplosie aan ter-

men’7 verklaart alles tot gezondheid. Bovendien 

sluiten de zes dimensies elkaar niet onderling uit; 

de indeling heeft een zekere willekeur.8 

Oorzaak en gevolg lopen door elkaar heen. Kwa-

liteit van leven wordt als een van de dimensies 

gepresenteerd, terwijl lichamelijk en mentaal 

functioneren beide onderdeel zijn van kwaliteit 

van leven, maar wel aparte dimensies.4 ‘Kwaliteit 

van leven’ is ook geen onderdeel van gezond-

heid; het is juist andersom – gezondheid bepaalt 

mede de kwaliteit van bestaan.3,4,8 Anderen 

stellen de vraag of het terecht is om de spiritu-

eel-existentiële dimensie onderdeel te maken van 

gezondheid of zorg.2,7 Het MPG-model slaagt er 

dus niet in om het gezondheidsdomein helder 

af te bakenen: de scheidslijn tussen gezondheid, 

welzijn en geluk vervaagt geheel.7 Daarmee 

wordt de gezondheidszorg grenzeloos: een 

allesomvattende definitie van gezondheid dreigt 

elke verstoring van geluk tot een gezondheids-

probleem te maken.4

Als alle levensproblemen tot het domein van de 

gezondheidszorg worden gerekend is het gevaar 

van medicalisering en interventionisme reëel.4,7 

Waar Hubers’ oorspronkelijke concept van 

gezondheid niet bedoeld was als een definitie 

van geluk, is de uitwerking zo veelomvattend dat 

we via een omweg weer zijn uitgekomen waar 

Hubers’ kruistocht begon: bij de WHO-definitie 

waarin gezondheid een totale staat van welzijn 

is.7 Een onbegrensde opvatting over gezondheid 

luidt het failliet in van de zorg, stellen Poiesz en 

collega’s.3

Brede blik, maar scherpe focus
Het staat voor ons vast dat gezondheid niet 

alleen door de aan- of afwezigheid van soma-

tische of psychische klachten maar door vele 

interne en externe factoren wordt bepaald. 

Een smalle opvatting van gezondheid is niet 

wenselijk, en velen voelen zich daarbij gesteund 

door het ‘nieuwe’ gezondheidsconcept.5 Goede 

zorgprofessionals kijken inderdaad naar de con-

text en bieden zorg op maat.6 Het is ook goed 

dat we het accent niet alleen leggen op ziekte 

en zorg, maar ook op gezondheid en gedrag.1 

Ook erkenning van het belang van eigen regie 

en de eigen rol die mensen hebben is terecht.3,4 

Maar de kracht om eigen regie te voeren is er 

niet altijd; deze wordt soms doorkruist door de 

kwetsbaarheid van lichaam en geest.8 Kracht 

én kwetsbaarheid horen onlosmakelijk bij de 

ziekte-ervaring.

De holistische, levensbrede8 benadering lijkt de 

kracht van ‘positieve gezondheid’ te zijn: deze 

biedt kansen voor meer persoonsgerichte zorg 

en een gespreksmiddel als het MPG-spinnenweb 

geeft aanknopingspunten om vast te stellen wat 

belangrijke waarden en doelen voor de patiënt 

zijn.4,5 Maar daarmee is niet gezegd dat het doel 

van de gezondheidszorg is ‘het goede leven’ 

voor iedereen te bewerkstelligen – en dat is wel 

het doel van het MPG-model. Er is veel voor te 

zeggen om (publieke) gezondheid en (pri-

vaat) geluk gescheiden te houden en niet met 

elkaar te verwarren.7 Het model Mijn Positieve 
Gezondheid is in dit opzicht niet verhelderend 

en conceptueel niet consistent. Uitspraken 

van Huber zoals “voor een goed herstel is het 
nodig ook te ondersteunen bij het leiden van 
een betekenisvol leven”6 roepen vragen op bij 

professionals, zoals: “Is dit wel mijn competentie 
als zorgprofessional?”, en: “De dokter is toch 
geen maatschappelijk werker of dominee?”2 Dit 

vraagt om een verkenning van de raakvlakken 

tussen gezondheid en welzijn zonder de grenzen 

per se uit te vlakken. Een brede blik op gezond-

heid sluit een scherpe focus voor beleid en voor 

de gezondheidszorg niet uit.4 
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De ‘werking’ van positieve gezond-
heid voor patiënten
In debatten benadrukt Huber dat medicalisering 

of victim blaming beslist niet haar intentie is. Zij 

stelt dat zulke morele implicaties er “van buiten-
af op geplakt worden”.4 Ongetwijfeld zijn haar 

bedoelingen nobel, maar daarmee kan je de 

verantwoordelijkheid voor de werking van het 

concept niet wegpoetsen. ‘Positieve gezond-

heid’ vertrekt van de assumptie dat het goed is 

om naar aanpassing en een positieve aanpak te 

streven. Dit kan in de praktijk eenvoudig wor-

den vertaald naar een verplichting om te wer-

ken aan je gezondheid, verantwoordelijkheid te 

nemen voor je gezondheidsgedrag en positief 

te zijn. De nadruk ligt immers op het individuele 

gedrag en het zelf zorgen.8 Wie ondanks alle 

positiviteit toch nog klachten houdt of er niet in 

slaagt zijn gedrag vol te houden, kan daar zelf 

voor verantwoordelijk worden gehouden.

Door patiënten en professionals wordt protest 

aangetekend tegen de morele implicaties 

van het ‘positivistisch denken’: de dwang om 

niet meer te denken in beperkingen, maar in 

mogelijkheden. Patiënten zien er het gevaar in 

dat hun klachten hierdoor worden uitgevlakt: 

opeens ben je niet meer iemand met pijn of 

beperkingen, maar ‘mens met mogelijkheden’ 

geworden.6 De ontkenning van ziekte en ge-

brek, pijn of lijden, die de definitie van positieve 

gezondheid impliceert, staat haaks op de wens 

van patiënten om erkenning te krijgen voor 

hun lijden en ondersteuning bij de verlichting 

daarvan. Binnen de patiëntenbeweging begint 

langzaam maar zeker verzet te komen tegen 

zulk versluierend taalgebruik en het voortdu-

rend benadrukken van kansen en mogelijkhe-

den zonder de erkenning van narigheid, verlies 

of inherente kwetsbaarheid.8 

Huber ziet dat anders: “Van ‘slachtoffer’ van 
een ziekte naar een mens die geholpen kan 
worden het beste aan veerkracht uit zichzelf te 
halen. Wat is nu mooier dan dat?” 

(www.allesisgezondheid.nl). Terwijl de meeste 

mensen met chronische aandoeningen zichzelf 

niet zozeer als slachtoffer zien, maar juist 

proberen het beste van hun leven te maken 

ondanks, of dankzij, hun ziekte. De realiteit is 

hun dagelijkse opgave om zo goed mogelijk om 

te gaan met uitdagingen op fysiek, emotioneel 

en sociaal gebied. Zorgprofessionals hoeven hen 

niet te vertellen dat dit ‘positieve gezondheid’ 

is; liever zien mensen met chronische aandoe-

ningen dat professionals naar hen luisteren, hun 

klachten serieus nemen en samen met hen naar 

mogelijke oplossingen zoeken.

‘Positieve gezondheid’ pakt echter anders uit. 

Een voorbeeld van de werking in de praktijk 

treffen we aan in een nieuwsbericht op de 

NTvG-website5, waar een huisarts positieve 

gezondheid inzet om haar ‘heartsink patients’ 
in de goede stand te krijgen. Artsen gebruiken 

deze denigrerende term soms om mensen aan 

te duiden die hun een ‘hartverzakking’ bezor-

gen als zij de spreekkamer binnenkomen met 

hun onbegrepen klachten. Dokter Penninx ziet 

in ‘positieve gezondheid’ het ei van Columbus 

Wie ondanks alle positiviteit 
toch nog klachten houdt, kan 
daar zelf verantwoordelijk voor 
worden gehouden
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bij zulke patiënten, want zij focust zich niet 

meer op hun klachten, maar op de vraag: wat 
kan deze patiënt nog wél, gegeven de klach-
ten?5 Ook bij Penninx twijfelen we niet aan haar 

goede bedoelingen (“Ik wil weten hoe het écht 
gaat met de patiënt”), maar we vrezen dat zij 

positieve gezondheid inzet om haar eigen han-

delingsverlegenheid bij mensen met onbegrepen 

klachten te maskeren. Wij zouden ons als patiënt 

niet serieus genomen voelen als de huisarts ons 

vooral ‘positiviteit’ voorschrijft. Daarvoor ga je 

toch niet naar de dokter?!

Onder de noemer ‘positieve gezondheid’ 

gebeurt ook van alles, waarbij de vraag is of 

de vlag de lading dekt. Als eerste ziekenhuis in 

Nederland omarmt het Jeroen Bosch Zieken-

huis positieve gezondheid (Skipr, 18 augustus 

2017): "Onze focus verschuift van behandeling 
naar het verbeteren van het functioneren in het 
dagelijks leven. De patiënt en maatwerk staan 
daarbij centraal." Dat is prachtig, maar heb je 

daar ‘positieve gezondheid’ voor nodig? Dat 

heet toch persoonsgerichte zorg, zorg op maat, 

zelfmanagement of ‘de patiënt centraal’? “Het 
ziekenhuis wil vooral kijken naar wat mensen wél 
kunnen en waar ze zelf invloed op hebben.” Wat 

een wonderlijk streven voor een ziekenhuis, waar 

mensen juist komen omdat ze (tijdelijk) hulp of 

ondersteuning nodig hebben. Dit lijkt tevens een 

ontkenning van het feit dat de meeste mensen 

met chronische aandoeningen al behoorlijk zelf-

redzaam zijn. Laat het ziekenhuis zich richten op 

goede kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en 

doelmatige zorg (‘triple aim’). Dat is al uitdagend 

genoeg. 

Kortom, wij vinden ‘positieve gezondheid’ 

een onduidelijk en misleidend concept, dat 

onbedoelde en ongewenste gevolgen heeft. 

Driesschner en collega’s (2014) hebben ons er al 

voor gewaarschuwd: “Vage concepten kunnen 
obstakels vormen voor praktische vooruitgang, 
vooral wanneer ze populair zijn.” ■
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Korte reactie door Machteld Huber
AnneLoes van Staa is boos. Ik heb diverse podia met haar gedeeld en zie haar steeds bozer wor-
den. Blijkbaar lukt het niet om tot een constructieve uiteenzetting te komen, wat ik jammer vind.  
Zij verwijt mij een fundamentele gedachtewisseling te vermijden, maar citeert niet de uitgebreide 
reactie die ik schreef1 op  de uitgebreide kritiek van Poiesz, Caris& Lapré2. Van Staa citeert veel uit 
Poiesz et al.; hier wil ik mijn antwoorden niet punt voor punt herhalen. 
Wat ik interessant vind is dat Van Staa zelf ook een model ontwikkelde, dat wat betreft inhoud 
behoorlijk lijkt op de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Ik zou het constructief vinden om 
beide modellen eens naast elkaar te leggen en te beschrijven wat de overeenkomsten en wat de 
verschillen zijn. En wellicht dat Van Staa haar model kan bespreken aan de hand van haar kritiek-
punten op Positieve Gezondheid en uitleggen hoe zij met deze probleempunten is omgegaan?
Zou dit niet een interessant thema zijn voor een volgend nummer van het Tijdschrift Positieve 
Psychologie?

1Huber M. Antwoord op ‘Gezondheid: een definitie?’ van Poiesz, Caris en Lapré. Tijdschr Gezondheidswet 2016; 

94:292-296.
2Poiesz T, Caris J, Lapre´ F. Gezondheid: een definitie? Tijdschr Gezondheidswet 2016; 84:252-5.
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Het werkt vaak 
beter als je het  

van meerdere 
kanten bekijkt.

Nieuwe perspectieven bieden 
nieuwe kansen. Bij Alba-academie 
leiden we coaches en leiders 
daarom op vanuit Inclusive 
Leadership. Een inspirerende 
methode die het vuur terugbrengt 
in mensen, teams en organisaties.

Contact

Alba-academie | Locht 117 |  5504 RM Veldhoven
T: 040 - 29 55 999  | E: secretariaat@alba-academie.nl 

Meer informatie: 
www.alba-academie.nl

Agenda Opleidingen & Trainingen

• 30 nov & 1 dec     Training Coachen bij Tegenslag en Verlies

• 12 dec                 Opstellingsavond

• 15 dec                 Informatiebijeenkomst, Veldhoven

• 19 jan                 Informatiebijeenkomst, Utrecht

• 2/3 feb           Training Coachen met Creatieve Werkvormen

• 16 feb                Informatiebijeenkomst, Veldhoven

• 13 maart             Start Dieper Coachen

• 20 maart             Opstellingsavond

• 22/23 maart & 24 mei   Training Loopbaancoaching

• 23 maart &  6/20 april    Training Teamcoaching, Arnhem

• 24 maart             Start Beroepsopleiding tot Coach, Utrecht

• 28 maart             Start Beroepsopleiding tot Coach, Veldhoven

• 30 maart             Start Beroepsopleiding tot Coach, Veldhoven

• 12/13 april          Training Positieve Psychologie

• 17 mei                Start Coaching Basics
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Depressie is een groot maatschappelijk probleem en wordt in ver-

band gebracht met overgewicht en ongezonde voedings-

gewoonten. Mindfulness wordt vaak ingezet om zowel fysieke als 

mentale gezondheid te bevorderen. Domeinspecifieke mindfulness 

is meestal effectiever in het behandelen van specifieke problemen, 

en daarnaast ook makkelijker en sneller aan te leren. Mindfulness 

gericht op eetgedrag zou daarom van grote invloed kunnen zijn op 

gezonde voedingsgewoonten, maar wellicht ook op het daarmee 

samenhangende mentaal welbevinden. Mindful eten wordt geken-

merkt door eten met aandacht en attentie, zonder afleiding, en met 

aandacht voor honger- en verzadigingssignalen. Kan mindful eten 

worden ingezet ter bevordering van ons mentaal welbevinden?

Mindful eten en 
mentaal welbevinden 

De invloed van eetgedrag op depressie 
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V  
oeding, eetgedrag en 
mentaal welbevinden
Het is al langer bekend dat een 

gezond voedingspatroon positieve 

gezondheidseffecten heeft; zo 

zijn er relaties gevonden tussen voedingsinname 

en onder meer darmkanker, diabetes type 2, 

en hart- en vaatziekten. Maar de laatste jaren 

is er steeds meer onderzoek dat suggereert dat 

voeding wellicht ook een positieve invloed kan 

hebben op depressieve symptomen; een aspect 

van mentaal welbevinden (Rahe, Unrath & Ber-

ger, 2014). Ook overgewicht hangt samen met 

depressieve klachten (Luppino et al., 2010). Er 

wordt daarom gepleit voor meer aandacht voor 

voeding in de psychiatrie (Sarris et al., 2015).

Toch zijn onderzoeksresultaten naar voeding, 

overgewicht en depressieve symptomen ge-

mengd en lijken er meer factoren van invloed te 

zijn. Voedingsinname staat niet op zichzelf, maar 

wordt onder meer beïnvloed door voedingsge-

relateerd gedrag en eetgedrag. Ook mentaal 

welbevinden wordt hierdoor beïnvloed. Zo heeft 

een regelmatig eetpatroon invloed op gewicht 

en depressieve klachten. Maar ook het doen 

van impulsaankopen, de winkels waar bood-

schappen worden gedaan, en kookvaardigheden 

hebben invloed op de kwaliteit van het voe-

dingspatroon. Ook mindful eten lijkt een rol te 

spelen in zowel de kwaliteit van voedings-

inname als het hebben van een gezond gewicht.

Mindful eten
Mindful eten houdt in dat mensen niet op de 

automatische piloot eten, maar met aandacht 

voor het eten, zonder afleiding en dat ze eten 

wanneer ze honger hebben en stoppen met 

eten wanneer ze vol zitten. Situaties waarin er 

niet mindful gegeten wordt zijn bijvoorbeeld: 

als mensen met een zak chips op de bank zitten 

en zich erover verwonderen dat die zak al zo 

snel leeg is, als ze zich later op de dag niet meer 

kunnen herinneren wat het ontbijt was en hoe 

■ Laura Winkens dit eruit zag, rook en smaakte, of als ze altijd op 

een bepaald tijdstip eten ongeacht of ze honger 

hebben.

Net zoals reguliere mindfulness bestaat mindful 

eten uit twee centrale onderdelen: ‘aandacht’ en 

‘acceptatie’. Aandacht houdt in dat er volledig 

bewust wordt gegeten en dat er aandacht is 

voor onder andere de geur, kleur en smaak van 

voedsel. Acceptatie houdt in dat het eetgedrag 

niet veroordeeld wordt, maar dat het met een 

observerende en vriendelijke blik wordt waarge-

nomen. Er is al enig bewijs dat het 

aandachtelement van mindful eten een rol 

kan spelen in eetgedrag, voedingsinname en 

gewichtsverlies. Voor het acceptatie-element is 

er nog weinig overtuigend bewijs. Onderstaande 

bevindingen hebben dan ook vooral betrekking 

op het aandachtelement.

Wat is er al bekend over mindful 
eten?
Om overgewicht te behandelen wordt er 

gebruikgemaakt van behandelingen gericht op 

lijnen en fysieke activiteit. Er wordt dan vaak ge-

richt advies gegeven over wat en hoeveel men-

sen moeten eten om op een gezond gewicht te 

komen. Op de korte termijn zijn deze behan-

delingen vaak wel effectief, maar op de lange 

termijn leiden ze vaak juist tot gewichtstoena-

me. Mindful eten wordt al sinds een aantal jaar 

ingezet ter vervanging van deze lijngerichte 

aanpakken. Omdat de focus is op hoe mensen 

eten is dit een makkelijkere en minder strenge 

manier om een gezond gewicht te bereiken of 

handhaven. Studies laten zien dat domeinspeci-

fieke mindfulness gericht op eetgedrag, effectie-

ver is in het beïnvloeden van gezondheid gericht 

op eetgedrag, dan mindfulness in het algemeen 

(O'Reilly et al., 2014). Mindful eten lijkt een 

positieve invloed op gewichtsverlies te hebben in 

verschillende studies, maar methodologische te-

kortkomingen van deze studies maken het lastig 

om een eenduidige conclusie te kunnen trekken 

(Tapper, 2017). Meer onderzoek is nodig. 
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Er zijn ook enkele onderzoeken die gekeken 

hebben naar het verband tussen voedingsin-

name en mindful eten. Er wordt voornamelijk 

gevonden dat een mindful-etentraining niet 

leidt tot een afname van onmiddellijke inname 

van calorieën, maar wel tot een afname van het 

aantal calorieën op een later eetmoment ge-

durende de dag (Tapper, 2017). Een mogelijke 

verklaring is dat het besteden van aandacht aan 

het eten zorgt voor een beter geheugen voor 

die maaltijd, wat ervoor zorgt dat je minder eet 

bij een volgende maaltijd. In een universiteits-

kantine werd gevonden dat in de controlegroep 

meer honger leidde tot de consumptie van meer 

calorieën, maar dat meer honger niet tot de in-

name van meer calorieën leidde in de groep die 

een training in mindful acceptatie had gekre-

gen. Mensen in de mindfulnessconditie kozen 

ook vaker een salade dan een ongezonde snack 

in vergelijking tot de controlegroep (Papies et 

al., 2015). In een groep van zwangere vrouwen 

was er een verband tussen het hebben van 

meer mindful aandacht voor eten en een hoge-

re consumptie van groente en fruit (Hutchinson 

et al., 2017).

Mindful eten lijkt ook een gunstige invloed te 

hebben op twee eetstijlen die samenhangen 

met overgewicht: emotioneel eten en extern 

eten. Emotioneel eten is eten op basis van ne-

gatieve emoties (bijvoorbeeld wanneer je boos 

of verdrietig bent) en extern eten is eten op 

basis van externe voedingsgerelateerde signalen 

(zoals het willen eten als je iets lekkers ruikt bij 

de bakker of snackbar). Trainingen in mindful 

eten hadden een positieve invloed op dit ver-

stoorde eetgedrag; door mindful te eten gaan 

mensen meer eten op basis van interne signalen 

in plaats van op basis van emoties of externe 

signalen (O'Reilly et al., 2014).

Mindful eten lijkt dus een veelbelovende manier 

te zijn om mensen minder te laten eten, gezon-

der te laten eten of om hun eetgedrag minder 

te laten beïnvloeden door emoties of externe 

signalen. Maar eerder onderzoek naar mindful 

eten is vaak alleen onder vrouwen, studenten 

of mensen met overgewicht uitgevoerd. Het is 

daarom niet zeker of dezelfde resultaten ook 

in de algemene bevolking gevonden zouden 

worden. Door deze methodologische tekort-

komingen en de vaak gemengde resultaten, is 

het belangrijk om meer onderzoek naar mindful 

eten te doen.

Een gezond voedingspatroon
heeft positieve 
gezondheidseffecten
 

Mindful eten en mentaal welbevin-
den
Reguliere mindfulness wordt al sinds langere tijd 

ingezet om gezondheid te bevorderen, zowel 

voor fysieke gezondheidsklachten, alsook voor 

depressie. Een van de diagnostische criteria voor 

depressie is een verstoorde eetlust; afgenomen 

bij melancholische depressie en toegenomen 

bij atypische depressie. Daarnaast is er ook een 

verband tussen depressie en overgewicht, 

lichaamsontevredenheid en verstoord eetge-

drag. Omdat het lastiger is om ‘mindfulness’ 

volledig te beheersen dan om mindful te eten, 

en omdat mindful eten relevanter is voor 
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voedingsgerelateerd probleemgedrag, biedt het 

perspectieven voor de behandeling van zowel 

eetgedrag als mentaal welbevinden (Mantzios & 

Wilson, 2015). 

In het MooDFOOD project wordt er sinds 2014 

onderzoek gedaan naar onderlinge samen-

hangen tussen depressie, voedingsinname, 

eetgedrag en overgewicht (Cabout, Brouwer 

& Visser, 2017). In mijn promotieonderzoek, 

dat deel uitmaakt van het MooDFOOD project, 

onderzoek ik bij volwassen mensen de samen-

hang tussen de mate van mindful eten en het 

aantal depressieve klachten. Deze samenhang 

is nog niet eerder onderzocht. Hoewel studies 

wel al lieten zien dat een cursus mindful eten tot 

minder depressieve klachten leidde in mensen 

met overgewicht (onder anderen Kristeller, 

Wolever & Sheets, 2014), is het nog niet on-

derzocht of mindful eten hierin de verklarende 

factor is en of deze samenhang ook gevonden 

wordt in algemene populaties. 

Ons onderzoek
Om mindful eten te kunnen meten in ons 

onderzoek, hebben we een vragenlijst ontwik-

keld. Dit omdat de reeds bestaande vragenlijsten 

meerdere gedragingen door elkaar meten en wij 

er zeker van willen zijn dat we de unieke invloed 

van mindful eten onderzoeken. De Mindful 
Eating Behaviour Scale bestaat uit vier verschil-

lende domeinen die elk een andere invloed op 

gezondheid kunnen hebben (Winkens et al., 

under revision). In drie Europese landen 

(Nederland, Denemarken en Spanje) gaan we de 

samenhang tussen deze mindful-etendomeinen 

en depressieve symptomen onderzoeken. Ook 

gaan we testen of mindful eten samenhangt 

met een verandering in depressieve symptomen 

over tijd. Een vervolgstap is om te onderzoe-

ken wat de mogelijk verklarende factoren voor 

deze samenhang zijn; verschillende eetstijlen, 

een mediterraans voedingspatroon, en totale 

energie-inname in kilocalorieën zullen getest 

worden. Omdat we momenteel nog bezig zijn 

met het analyseren van onze verzamelde data, 

kunnen we nog geen uitspraken doen over de 

verkregen resultaten. 

In september 2017 wordt onze interventiestudie 

afgerond. Het afgelopen anderhalf jaar hebben 

meer dan 500 mensen uit zowel Nederland 

als Denemarken verschillende online cursussen 

gevolgd. De onderwerpen van deze cursussen 

hebben betrekking op voedingsinname en 

voedingsgerelateerd gedrag (waaronder mindful 

eten), waarvan we weten of veronderstellen dat 

het invloed op depressieve symptomen kan heb-

ben. Het is al aangetoond dat online interventies 

effectief zijn in het bevorderen van gezond-

heidsgedrag. Wij hebben vooral onderzocht hoe 

haalbaar deze cursussen zijn en wat bijvoorbeeld 

belemmerende en bevorderende factoren zijn 

om mensen aan te zetten tot gedragsverande-

ring. Een groot voordeel van online cursussen is 

dat veel mensen er gebruik van kunnen maken, 

doordat ze goedkoop, flexibel en toegankelijk 

zijn. Toch zijn deelnamecijfers vaak laag en stop-

pen veel mensen voortijdig met de cursus. Om te 

zorgen dat online cursussen wel aanslaan, is het 

cruciaal dat duidelijk wordt hoe deelnemers die 

cursussen ervaren en wat hun voorkeuren zijn. 

Ook willen we onderzoeken voor welke mensen 

de cursussen het meest bruikbaar zijn. Omdat 

depressieve klachten invloed kunnen hebben op 

gedrag, willen we ook weten of deze klachten 

invloed hebben op het gebruik, de gebruikserva-

ring en de toepassing van de cursussen.

Uiteindelijk hopen wij met al deze resultaten bij 

te kunnen dragen aan de kennis omtrent eet-

gedrag en depressie, en daarbij aanbevelingen 

te kunnen doen over de methoden die kunnen 

bijdragen aan de preventie van depressie. Deze 

methoden moeten op een eenvoudige manier 

kunnen leiden tot gedragsverandering. Ook 

moet het duidelijk zijn voor welke mensen deze 

methoden het meest bruikbaar zijn. 

Praktische tips en aanbevelingen
Ter afsluiting hierbij een aantal praktische aanbe-

velingen en tips:
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• Aandacht voor het voedingspatroon en 

eetgedrag van cliënten/patiënten kan nut-

tig zijn, zowel om hun fysieke als mentale 

gezondheid positief te beïnvloeden.

• Richt de aandacht hierbij niet op diëten of 

op wat mensen moeten eten, maar op hoe 

ze dit eten.

• Bij klachten gericht op overgewicht, ver-

stoord eetgedrag, of ongezonde voedings-

inname, kan domeinspecifieke mindfulness 

gericht op eten een oplossing zijn.

• De term ‘mindful eten’ kan vervangen 

worden door ‘aandachtig eten’ indien 

gewenst. 

• Tips om mindful te eten: kijk naar het 

eten, ruik eraan en proef de verschillende 

smaken en texturen. Doe geen andere 

dingen tijdens het eten. Eet alleen als u 

honger heeft en stop als u vol zit. Eet niet 

op de automatische piloot, maar wees u 

bewust van wanneer, wat, waarom, hoe en 

hoeveel u eet. ■

Laura Winkens is na afronding van de Research 

Master Behavioural Sciences aan de Radboud 

Universiteit sinds 2014 een PhD-kandidaat in het 

MooDFOOD project (www.moodfood-vu.eu) aan 

de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar proef-

schrift gaat over mindful eten en depressie, on-

derliggende mechanismen, en over de haalbaar-

heid van gedragsveranderingen in interventies 

gerelateerd aan eetgedrag. 
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Oplossingsgericht te werk

Nu te bestellen in de boekhandel, 

webshops en via www.hogrefe.nl

Twee nieuwe waaiers om:

• het formuleren van oplossingsgerichte vragen in de vingers te krijgen.

• een oplossingsgericht gesprek op te bouwen.

• inspiratie op te doen om vaker de oplossingsgerichte invalshoek te kiezen.

Oplossingsgericht 
behandelen en coachen
Deze waaier is geschikt 

voor oplossingsgerichte 

therapeuten en coaches.

Twee praktische waaiers van Lara de Bruin 
met ieder 365 oplossingsgerichte vragen die

in de praktijk kunnen worden toegepast.

Oplossingsgericht 
organiseren en veranderen
Deze waaier is specifiek 

bedoeld voor managers 

en teamcoaches, die 

oplossingsgericht willen 

werken.
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Een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking krijgt op een 

zeker moment te maken met een chronische ziekte. Hoewel 

klachtvermindering van groot belang is, verdient het welbevin-

den van deze groep eveneens aandacht. Hoe kunnen chronisch 

zieken binnen de beperkingen die hun ziekte met zich mee-

brengt, een plezierig, betekenisvol en betrokken leven (blijven) 

leiden? Het aanbod van de praktijkondersteuner van huisartsen 

voor de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) is op dit mo-

ment sterk in ontwikkeling. Dat biedt mogelijkheden voor posi-

tief psychologische interventies. In dit artikel worden de effecten 

en toepasbaarheid van de cursus Dit is jouw leven als blended 

care binnen de werksetting van de POH-GGZ besproken.

Positieve psychologie 
in de huisartsenpraktijk
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L  
even met een chronische 
ziekte
In 2011 telde Nederland circa 5,3 mil-

joen chronisch zieken (RIVM, 2014). 

Het hebben van een chronische ziek-

te, zoals reuma, diabetes of kanker, of ernstige 

lichamelijke klachten is ingrijpend en vraagt veel 

van iemands aanpassingsvermogen. Dit leidt 

tot veranderingen in functioneren, sociale en 

maatschappelijke rollen en toekomstperspectief. 

Een van de belangrijkste veranderingen als je 

wordt geconfronteerd met ernstige lichame-

lijke klachten is wel dat ze je dagelijks leven 

beperken. Je moet er rekening mee houden, 

je leefstijl aanpassen, anders eten, medicatie 

innemen, meer rusten, bepaalde activiteiten 

staken, hulp vragen terwijl je dat misschien niet 

gewend was. Als gevolg hiervan, ervaren veel 

chronisch zieken een afname in welbevinden en 

kwaliteit van leven (Wikman, Wardle & Steptoe, 

2011). Ook hebben zij een verhoogd risico op 

psychische klachten, zoals angst en depressie, 

wat weer een negatieve invloed heeft op het 

beloop van de lichamelijke klachten (Katon, Lin 

& Kroenke, 2007; Lamers et al., 2012). In een 

recent rapport maken Bohlmeijer, Trompetter 

en Bode (2017) duidelijk dat chronisch zieken 

ook staan voor uitdagingen op het terrein van 

emotieregulatie en zingeving. Naast medische 

zorg, is aandacht voor de positieve geestelijke 

gezondheid van chronisch zieken dan ook van 

groot belang. Positieve geestelijke gezondheid 

omvat emotioneel, psychologisch en sociaal 

welbevinden (Bohlmeijer et al., 2016). Bij 

emotioneel welbevinden gaat het om de aan-

wezigheid van positieve gevoelens en levenste-

vredenheid. Bij psychologisch welbevinden gaat 

het om zingeving, positieve relaties, autonomie, 

omgevingsbeheersing, zelfacceptatie en het 

hebben van doelen in het leven. Bij sociaal wel-

bevinden gaat het om een positief functioneren 

in de maatschappij.

■ Marion Sommers-Spijkerman 
& Ernst Bohlmeijer

Positieve psychologie naast 
klachtgerichte interventies
Bestaande interventies voor chronisch zieken 

richten zich voornamelijk op het bevorderen van 

een gezonde leefstijl (bijvoorbeeld bewegen, 

voeding) en het omgaan met de ziekte (bijvoor-

beeld symptoomherkenning) en veel minder op 

het vinden van hulpbronnen (bijvoorbeeld soci-

ale steun), het ontwikkelen van nieuwe zinvolle 

perspectieven en het vergroten van positieve 

mentale gezondheid. Hoewel het bij mensen 

met forse lichamelijke klachten belangrijk is 

om eerst te werken aan klachtvermindering, is 

het mogelijk om op een bepaald moment het 

aangrijppunt in de behandeling uit te breiden 

en mensen te ondersteunen bij het vergroten 

van hun welbevinden, ook in aanwezigheid van 

(rest)klachten. De positieve psychologie biedt 

verschillende werkwijzen en strategieën die 

potentie hebben om mensen met chronische 

lichamelijke klachten te ondersteunen om een 

plezierig, betrokken en betekenisvol leven te 

(blijven) leiden (Bohlmeijer et al., 2017). Speci-

fiek voor de positieve psychologie is de focus 

op het tot ontwikkeling brengen van positieve 

kwaliteiten van mensen. Belangrijke thema’s zijn 

onder meer de sterke kanten van mensen, com-

passie, psychologische flexibiliteit, optimisme, 

positieve emoties en positieve relaties (Bohl-

meijer et al., 2013). Steeds meer onderzoek laat 

zien dat interventies gebaseerd op de principes 

van positieve psychologie leiden tot een signifi-

cante toename van veerkracht en welbevinden 

en een afname van psychische klachten (Bolier 

et al., 2013). In Nederland wordt echter nog 

weinig gebruikgemaakt van positieve psy-

chologie in interventies voor chronisch zieken 

(Bohlmeijer et al., 2017).

Dit is jouw leven
De Universiteit Twente ontwikkelde de online 

zelfhulpcursus Dit is jouw leven, gericht op het 

vergroten van welbevinden. De cursus is ge-

baseerd op het zelfhulpboek Dit is jouw leven:  

Ervaar de effecten van de positieve psychologie 

(Bohlmeijer & Hulsbergen, 2013). Dit is jouw 
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leven is eerder als begeleide bibliotherapie on-

derzocht in de algemene Nederlandse populatie 

en effectief gebleken (Schotanus-Dijkstra et al., 

2017). De online zelfhulpcursus bestaat uit acht 

lessen die gebaseerd zijn op empirisch onder-

bouwde theorieën binnen de positieve psycho-

logie. De volgende thema’s staan centraal: het 

vergroten van positieve emoties, het ontdekken 

en gebruiken van sterke kanten, optimisme en 

hoop, vriendelijk zijn voor jezelf (zelfcompassie), 

omgaan met tegenslag (veerkracht), het ontwik-

kelen van positieve relaties, en verbondenheid 

en geven. Elke les begint met een korte instruc-

tievideo, waarin de deelnemer informatie krijgt 

over het onderwerp van die les en het belang 

hiervan voor zijn welbevinden en veerkracht. 

Vervolgens werden meerdere oefeningen 

aangeboden. De cursus bevat motiverende ele-

menten op basis van serious gaming. De cursus 

wordt voorgesteld als een persoonlijke reis langs 

een aantal landschappen met specifieke uitda-

gingen. Tijdens hun reis worden de deelnemers 

begeleid door een virtuele ‘geluksprofessor’. Dit 
is jouw leven is niet ziekte- en probleemgericht, 

maar gericht op het ontwikkelen en benutten 

van bronnen voor veerkracht en persoonlijke 

groei en biedt daarmee een goede aanvulling 

op het bestaande hulpaanbod voor mensen 

met chronische lichamelijke klachten. De online 

cursus sluit bovendien naadloos aan bij de 

prioriteiten op het terrein van het volksgezond-

heidsbeleid: het ontwikkelen van de eerstelijns-

gezondheidszorg, eigen regie van patiënten en 

het toepassen van eHealth. 

Implementatie en evaluatie van Dit 
is jouw leven in de huisartspraktijk
In een recente pilotstudie met voor- en nameting 

hebben we de effecten van Dit is jouw leven als 

blended care in de huisartspraktijk onderzocht 

onder negen volwassenen (achttien jaar of 

ouder) met chronische lichamelijke klachten, en 

ofwel gematigde angst- of depressieve klachten, 

ofwel een laag tot matig niveau van welbevin-

den. Alle deelnemers kregen drie maanden de 

tijd om ten minste vier lessen van de online zelf-

hulpcursus door te werken. De lessen over posi-

tieve emoties en zelfcompassie waren verplicht. 

Onderzoek laat zien dat juist dit belangrijke bron-

nen van veerkracht zijn (Bohlmeijer, Trompetter & 

Bode, 2017). Daarnaast doorliepen deelnemers 

twee lessen naar keuze. Deelnemers volgden de 

cursus zelfstandig online en kregen daarbij drie 

ondersteunende gesprekken met de POH-GGZ 

waarin vooral de ervaringen met de oefeningen 

werden besproken. Onder de deelnemers werd 

op twee momenten (online) een vragenlijst 

afgenomen: voor aanvang van de cursus en na 

afloop van de interventie (nameting). De belang-

rijkste uitkomstmaat was welbevinden gemeten 

met de Mental Health Continuum – Short Form 

(MHC-SF; veertien items; Bohlmeijer et al., 2016). 

Om veranderingen in veerkracht, angst- en 

depressieve klachten, positieve/negatieve emoties 

en zelfcompassie te meten werden achtereenvol-

gens de volgende vragenlijsten afgenomen: de 

Brief Resilience Scale (BRS; zes items; Leontjevas 

et al., 2014), de Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS; veertien items; Spinhoven et al., 

1997), de Positive and Negative Affect Schedule 

(PANAS; twintig items; Boon & Peeters, 1999) en 

de Self-Compassion Scale - Short Form (SCS-SF; 

twaalf items; Raes et al., 2011). Verder werden 

enkele demografische kenmerken, te weten 

leeftijd, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, 

opleiding en woon- en werksituatie, uitgevraagd 

evenals kenmerken van de chronische lichamelij-

ke klachten waaronder het type klachten, sinds 

hoe lang men de klachten heeft en de mate 

waarin men deze klachten als ernstig ervaart. 

Ten slotte werd deelnemers gevraagd naar hun 

ervaringen met de cursus (onder meer gebruik, 

tevredenheid).

In november-december 2016 zijn semigestruc-

tureerde interviews afgenomen bij zeven POH’s 

die hebben meegewerkt aan het onderzoek en 

ten minste een patiënt hebben begeleid bij het 

(gedeeltelijk) doorlopen van de cursus. Doel was 

om inzicht te krijgen in hun ervaringen met het 

implementeren van Dit is jouw leven als blended 

aanbod in de huisartspraktijk, het begeleiden van 

cliënten in deze setting alsook hun visie op de 
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toepasbaarheid van dit aanbod in de huis-

artspraktijk.

Kenmerken van de deelnemers
De onderzoekspopulatie bestaat uit negen 

vrouwen van Nederlandse afkomst (Tabel 1). De 

leeftijd varieert van 24 tot 67 jaar (gemiddeld 50 

jaar). De meest voorkomende lichamelijke klacht 

is chronische pijn (n = 5). Andere klachten die 

werden gerapporteerd zijn astma, reuma, diabe-

tes, hartritmestoornis en epilepsie. Alle deel-

nemers hebben al langer dan een jaar last van 

hun klachten. De ernst van de klachten wordt 

verschillend beoordeeld door de deelnemers. 

Een derde ervaart de klachten als niet zo ernstig, 

een derde als tamelijk ernstig en een derde als 

ernstig.

Effecten op welbevinden en psychi-
sche klachten
Bij aanvang scoorden de deelnemers aanzienlijk 

lager op welbevinden dan de algemene Neder-

landse bevolking (Lamers et al., 2011), terwijl de 

gemiddelde score van de deelnemers na afloop 

van de interventie op het gemiddelde niveau van 

de Nederlandse bevolking (M = 3.98, SD = .85) 

lag (Tabel 2).

Om het effect van de online cursus op welbe-

vinden en klachten in kaart te brengen werd per 

deelnemer een analyse uitgevoerd met behulp 

van de Reliable Change Index (RCI) (Jacobson & 

Truax, 1991). Voor iedere uitkomstmaat werd per 

deelnemer in kaart gebracht of er sprake was van 

een betrouwbaar verschil tussen de voor- en na-

meting. Tabel 3 laat zien dat er flinke verschillen 

zijn tussen de deelnemers. Bij acht van de negen 

deelnemers is een verbetering op een of meer 

uitkomsten te zien, waarvan meer dan de helft 

(n = 5) een verbetering op welbevinden laat zien. 

Bij drie deelnemers is sprake van een verminde-

ring van psychische klachten.

Ervaringen van patiënten
De deelnemers doorliepen drie tot acht lessen; 

gemiddeld zes. Zes deelnemers gaven aan dat 

Leeftijd Gemiddelde (SD) 50.4 (15.7)

Spreiding 24 - 67
Geslacht Man (n) -

Vrouw (n) 9

Nationaliteit Nederlands (n) 9

Anders (n) -

Burgerlijke staat
Gehuwd/geregistreerd 
partnerschap (n)

5

Ongehuwd (n) 4

Woonsituatie Met partner (n) 6
Zonder partner (n) 3

Hoogst genoten opleiding MAVO (n) 1

MBO (n) 4

HBO (n) 3
WO (n) 1

Werksituatie Betaald werk (n) 3

Gepensioneerd (n) 3

Arbeidsongeschikt 2
Student (n) 1

Tabel 1. Sociaal-demografische kenmerken van de deelnemers (N = 9)
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de cursus een beetje heeft geholpen bij het 

ervaren van meer veerkracht en/of welbevin-

den, en bij drie deelnemers heeft de cursus in 

belangrijke mate geholpen. Met name de lessen 

over zelfcompassie en positieve emoties wer-

den als helpend ervaren. Veranderingen die de 

deelnemers bij zichzelf opmerkten zijn: positiever 

denken, minder spanning, meer aandacht voor 

leuke dingen, en een mildere en vriendelijkere 

houding naar zichzelf. De informatie in de cursus 

en de oefeningen werden met een ruime voldoen-

de beoordeeld (7.1 en 7.4, respectievelijk). De 

ondersteuning door de POH-GGZ werd als prettig 

en behulpzaam ervaren, en beoordeeld met 

gemiddeld een 8.3 op een schaal van 1 tot 10. De 

cursus als geheel kreeg een gemiddelde van 7.8 

van de deelnemers.

Ervaringen van POH’s
De POHs-GGZ waren enthousiast over de opzet 

en bruikbaarheid van het programma. Wat de toe-

pasbaarheid van Dit is jouw leven betreft, gaven 

ze aan dat de onderwerpen die aan bod komen 

goed aansluiten bij patiënten met chronische 

lichamelijke klachten, wel met als kanttekening 

dat aandacht voor de klachten ook belangrijk is. 

De meeste POH’s hadden wel moeite om mensen 

achter de computer te krijgen. Als belangrijkste 

reden werd genoemd dat eHealth nog onvoldoen-

de is ingeburgerd in de huisartsenzorg. Voor veel 

mensen is het nieuw om op deze manier zorg 

te krijgen; het kost tijd voordat dat ingebed is. 

Desalniettemin hadden de POH’s het idee dat veel 

cliënten met lichamelijke klachten profijt kunnen 

hebben van de cursus. Bij de patiënten die zij 

begeleidden bemerkten zij vooral een omslag in 

de aandacht en het denken, van klachtgericht 

naar krachtgericht. De begeleiding werd als een 

belangrijke succesfactor genoemd. Dit werkte 

bovendien als een stok achter de deur om er thuis 

mee bezig te zijn. Patiënten vinden de begeleiding 

prettig en willen graag over hun ervaringen praten 

Uitkomstmaat Voormeting Nameting (3 mnd)
M SD M SD

Welbevinden 2.87 .82 3.96 1.17
Veerkracht 16.33 3.42 17.44 2.51
Angstklachten 10.78 2.44 12.00 2.65
Depressieve klachten 9.22 2.28 8.56 2.55
Positieve emoties 32.56 5.25 34.00 4.12
Negatieve emoties 22.22 5.83 20.44 6.31
Zelfcompassie 43.78 8.01 53.67 9.90

Tabel 2. Overzicht van de gemiddelde scores per uitkomstmaat op de voor- en nameting

Noot. M = gemiddelde; SD = standaarddeviatie.

Tabel 3. Veranderingen tussen de meetmomenten per patiënt

Uitkomstmaat RCI P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Welbevinden (T1-T0) 0.72 2.14* .14 .71 .21 1.86* 1.93* -.14 1.50* 1.43*

Veerkracht (T1-T0) 5.38 6.00* -3.00 1.00 -1.00 .00 3.00 -2.00 5.00 1.00

Angstklachten (T1-T0) 5.70 .00 3.00 -1.00 2.00 3.00 5.00 -3.00 2.00 .00

Depressieve klachten (T1-T0) 5.43 -1.00 -6.00* -2.00 .00 1.00 4.00 .00 -5.00 3.00

Positieve emoties (T1-T0) 6.00 10.00* -7.00* .00 -5.00 4.00 2.00 3.00 -1.00 7.00*

Negatieve emoties (T1-T0) 6.86 -9.00* .00 5.00 2.00 -3.00 -3.00 -7.00* -5.00 4.00

Zelfcompassie (T1-T0) 12.36 4.00 21.00* 15.00* 7.00 2.00 12.00 12.00 11.00 5.00

Noot. P = patiënt; RCI = reliable change index.
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en hun zorgen delen, aldus de POH’s. Beperkingen 

van de interventie die werden genoemd zijn dat 

deze minder aantrekkelijk is voor ouderen, dat het 

niveau te hoog is voor lager opgeleiden, en dat 

de POH niet mee kan kijken met de patiënt in het 

programma. Ook gaven de POH’s verschillende 

tips om de toepassingsmogelijkheid van Dit is 
jouw leven verder te vergroten, zoals het afstem-

men van het aantal gesprekken op de behoefte 

van de patiënt, het programma in kleinere hapjes 

opdelen en patiënten meer tijd geven om het 

programma te doorlopen. Tot slot werd groepsge-

wijze begeleiding als een optie genoemd door een 

aantal POH’s.

Conclusie
De online zelfhulpcursus Dit is jouw leven lijkt po-

tentie te hebben om het welbevinden van mensen 

met chronische lichamelijke klachten te vergroten 

en psychische klachten te verminderen. De meeste 

deelnemers volgden meer dan de vier lessen die 

als minimum werden gesteld. Een succesvolle toe-

passing van een dergelijke interventie als blended 

aanbod in de zorgverlening door de POH-GGZ 

vraagt echter om een betere ‘inburgering’ van 

eHealth. In de tussentijd zijn er ook mogelijkhe-

den om Dit is jouw leven als bibliotherapie of als 

groepscursus aan te bieden. Vervolgonderzoek 

met meer deelnemers en een controlegroep is 

gewenst om stelligere uitspraken te kunnen doen 

over de effecten van het programma bij mensen 

met chronische lichamelijke klachten. ■

Marion Sommers-Spijkerman is als onderzoe-

ker en promovenda verbonden aan de afdeling 

Psychologie, Gezondheid en Technologie van de 

Universiteit Twente. 

Ernst Bohlmeijer is hoogleraar Geestelijke Gezond-

heidsbevordering aan de Universiteit Twente.
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DOELGROEP
Alle professionals in de huisartsenpraktijk die
oplossingsgericht willen werken.

Oplossingsgericht werken, 
nu ook binnen de huisartsenpraktijk!
Fredrike Bannink & Pieter Jansen

Ik merkte dat ik van probleemgerichte vragen bedrukt raakte en dat 
het probleem groter werd. Bij oplossingsgerichte vragen word ik 
vrolijker en voel ik me gesterkt. Het is leuker en perspectiefrijker. Het 
blijkt dan dat er al heel veel dingen wél goed zijn. Dat is fijn.

Het is grappig dat als je mensen bepaalde vragen stelt, ze zelf met 
oplossingen komen. Ik zit dan veel relaxter aan tafel; ik hoef geen 
moeite te doen om meer tips te geven.
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Kunst en 

positieve gezondheid
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Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de 

langdurige zorg en ondersteuning breed wordt gedragen, is de 

kennis erover versnipperd. Om deze kennis in kaart te brengen is 

de laatste stand van zaken op gebied van beleid, onderzoek en 

praktijk onderzocht aan de hand van drie vragen: Wat is de hui-

dige praktijk en wat is het beleid rond culturele interventies in de 

Nederlandse langdurige zorg en ondersteuning? Wat is bekend 

over de effecten van culturele interventies op positieve gezond-

heid van deze cliënten? En wat zijn kansrijke onderzoeks- en ont-

wikkelrichtingen op het gebied van culturele interventies in deze 

zorgsectoren? Hogeschool Windesheim, Movisie en het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) deden 

hier onlangs onderzoek naar. De opdracht werd gegeven door 

het ministerie van OCW en via ZonMw aangestuurd. Op basis 

van de uitkomsten van dit onderzoek wordt met de stakeholders 

door ZonMw een kennisagenda voor kansrijke onderzoeks- en 

ontwikkelrichtingen opgesteld. 

H
et aanbod van culturele interven-

ties in Nederland is zeer divers qua 

kunstdiscipline en schaalgrootte. 

De laatste jaren zijn er vooral veel 

culturele interventies voor kwetsba-

re ouderen georganiseerd, onder meer als gevolg 

van het nationale meerjarenprogramma Lang 
Leve Kunst (2013-2016). De meeste interventies 

zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 

leven en/of de mentale gezondheid, en/of op het 

stimuleren van sociaal-maatschappelijke participatie 

onder de deelnemers. Opvallend is dat culturele 

interventies zich voor een belangrijk deel richten op 

dimensies van positieve gezondheid die niet vallen 

binnen de traditionele invulling van het concept 

gezondheid binnen de zorgwereld; de dimensie 

‘lichaamsfuncties’ komt nauwelijks aan bod. 

Beleid
Na de bezuinigingen binnen de cultuursector en 

de transities in wetgeving is er meer politieke en 

beleidsmatige aandacht gekomen voor de maat-

schappelijke waarde van kunst, en de verbinding 

van kunst en cultuur met zorg  en het sociale 

domein. Binnen het culturele domein vinden 

beleidsmatige ontwikkelingen plaats die gericht 

zijn op de verbinding tussen kunst en cultuur 

enerzijds, en de zorg en het sociale domein 

anderzijds. Binnen de zorg- en welzijnssector is 

structureel beleid op het gebied van culturele 

interventies sterk afhankelijk van het interne 

draagvlak en de gedrevenheid van specifieke 

aanjagers binnen organisaties. Er is sprake van 

een groeiende interesse in de maatschappelijke 

waarde van culturele interventies binnen het so-
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ciale domein en de zorg, maar het ontbreekt vaak 

nog aan een structurele aanpak en (duurzame) 

financiële middelen.

Onderzoek
Vanuit een eerste inspectie van de internationale 

onderzoeksliteratuur rond effecten van culturele 

interventies op positieve gezondheid kunnen we 

geen harde conclusies trekken. Veel publicaties 

bevatten wel richtinggevende effecten vanuit the-

oretische concepten, maar sterk empirisch bewijs 

ontbreekt (Tabel 1). De bewijskracht voor effec-

tiviteit van de interventie was onvoldoende voor 

64 van 67 studies. Financiering is voor de meeste 

projecten voorwaarde om te kunnen voortbestaan, 

en om deze te krijgen is voldoende bewijs wel 

essentieel. Om in te zetten op kunst als interventie 

om de positieve gezondheid van mensen verbe-

teren, is een goede evidence base van belang. 

Probleem is dat de kunsten niet het in de zorg 

dominante paradigma van evidence based practice 

volgen (vgl. RVS, 2017). De aard van culturele 

interventies leent zich niet voor dit type bewijsvoe-

ring om verschillende redenen. Zo is er een grote 

diversiteit in kunstvormen en praktijksituaties. 

Culturele interventies zijn vrijwel altijd kleinschalige 

projecten met kleine onderzoeksgroepen. De focus 

is op individuele creativiteit, beleving en betekenis-

geving, en niet op standaardisatie. 

Praktijk
Culturele interventies in de langdurige zorg 

hebben de afgelopen jaren kansen gekregen door 

verschillende impulsgelden en stimuleringsmaatre-

gelen vanuit het culturele domein. Vooral culturele 

organisaties nemen het initiatief voor culturele 

interventies.

Tegelijkertijd zien we dat de duurzaamheid en 

kwaliteit van culturele interventies onder druk 

staan door bezuinigingen, gebrek aan structureel 

beleid en financiering. Culturele interventies lijken 

vooral te bestaan bij de gratie van impulsgelden en 

stimuleringsprogramma’s van overheden en pro-

jectsubsidies van fondsen. Zorgorganisaties die een 

structureel beleid hebben op culturele interventies 

zijn schaars.

Culturele interventies zijn vooral gericht op de di-

mensies van positieve gezondheid die niet binnen 

de traditionele invulling van het concept gezond-

heid in de zorg vallen. Mede daardoor heerst bij 

bestuurders van zorginstellingen, zorgkantoren 

en zorgverzekeraars nog veel onwetendheid 

over wat culturele interventies zijn en welke 

effecten zij kunnen bereiken. Door het gebrek 

aan structureel beleid en financiering worden 

veel kortdurende, tijdelijke culturele interventies 

ontwikkeld en uitgevoerd. Dat heeft geleid tot 

een zogenaamde projectencarrousel.

Er is in praktijk en beleid meer behoefte aan 

onderzoek naar de werkzame elementen van 

culturele interventies die kunnen zorgen voor 

kwaliteitsverbetering en het vergroten van de ef-

fectiviteit. Hiervoor bestaat geen ‘beste type van 

onderzoek’. Per praktijksituatie en per culturele 

interventie zal men zich moeten afvragen welke 

vormen van onderzoek het meest geschikt zijn: 

welk onderzoek past bij de eisen van financiers, 

maar ook bij de aard van culturele interventies?

Op het niveau van beleid en praktijk kan er nog 

veel gewonnen worden door het verbinden van 

de verschillende domeinen, regelingen en organi-

saties. Verschillen in beleid, financieringscriteria, 

doelstellingen en taal zorgen ervoor dat samen-

werking tussen verschillende domeinen niet 

vanzelfsprekend is. Ook het vinden van financie-

ring wordt bemoeilijkt door de vele gescheiden 

‘potjes’ waar men aanspraak op kan maken. 

Goede samenwerking en ontschotting zijn nodig 

om deze belemmeringen op te heffen. Aanjagers 

en intermediairs met kennis van verschillende 

domeinen kunnen een belangrijke rol spelen in 

het verbinden van de verschillende werelden.

In de praktijk is het van groot belang dat 

culturele interventies worden uitgevoerd door 

kunstenaars of medewerkers met de juiste 

competenties en kennis van de doelgroep. Bij 

de selectie van kunstenaars moeten projecten 

hiermee rekening houden. Ook moeten er oplei-

dingsmogelijkheden voor zijn. Betrokkenheid en 
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Studie Interventie & doel Design & uitkomsten Sterke en zwakke punten
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Schilderen

1x per week, 6 maanden 
lang; 22 sessies van 90 
minuten

Weken 1-7: experimenteel 
schilderen onder begeleid-
ing van kunstenaar

Weken 8-13: meer vrijhe-
id in schilderen, innerlijke 
zelf ontdekken

Weken 14-22: samenstel-
len van een eigen ‘boek’

Doel: positieve invloed 
op psychische nood en 
coping

10 groepen met in totaal 
74 deelnemers

(18 drop-out)

Quasi-experimenteel

3 metingen, vragenlijsten: 
voor de interventie, na de 
interventie, 6 maanden na 
de interventie

Interventiegroep: N=54 
Controlegroep: N=129

Angst en depressive - Hospi-
tal Anxiety Depression Scale 
(HADS): geen significante 
verschillen

Coping - Freiburg Question-
naire on Coping with Illness 
(FKV): geen significante ver-
schillen

Perceived Adjustment to 
Chronic Illness Scale (PACIS): 
geen significante verschillen

Aanmelding voor interventie was 
vrijwillig

In deze studie hebben de onder-
zoekers gecontroleerd voor 
confounders, meer dan andere 
onderzoeken waar wel effecten zijn 
bevonden

Mogelijk zijn effecten op andere 
gebieden die niet gemeten zijn 
zoals ‘locus of control’ of ‘self-ef-
ficacy’.

Subjectieve ervaringen: persoon-
lijke groei, verbeteren manier 
om te uiten, betere emotionele 
stabiliteit
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Theater (Veder)

Theatervoorstellingen en 
huiskamervoorstellingen 
met onder meer zang 
en poëzie, gemiddeld 45 
minuten

Doel: verbeteren gemo-
edstoestand, kwaliteit van 
leven bevorderen, herin-
neringen oproepen

22 PG-afdelingen in 13 
verpleeghuizen

Quasi-experimenteel

Voor-nameting  Observaties 
(onafhankelijk, 30-90 mi-
nuten)

1. voorstelling door 
zorgverleners (n=77)

2. voorstelling door 
acteurs (N=36)

3. reminiscentie activiteit 
(N=61)

Voormeting tijdens inter-
ventie

Nameting (1,5-2 uur na 
interventie)

• gedrag: INTERACT

• stemming: FACE

• kwaliteit van leven: 
Qualidem

• betrokkenheid: 4-

Effect is gezocht ten opzichte van 
andere interventies, niet de interven-
tie an sich

De acteurs deden langer over de 
interventies (68 min) dan de zorgver-
leners (45-48 min)

Geen langetermijneffecten 

(observatie 1.5-2 uur na de inter-
ventie)

Ongelijke verdeling in groepen qua 
aantallen

Interreliability van sommige items op 
de subschalen was laag

Tabel  1. Voorbeeld studies
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Theaterwerkplaats Tiuri
Doel van Theaterwerkplaats Tiuri, in 2003 opgericht door Theo Frentrop, is het talent van 

mensen met een verstandelijke beperking zichtbaar maken voor een breed publiek. In de the-

aterdagbesteding, waar cliënten minimaal drie dagen per week doorbrengen, wordt toege-

werkt naar een grote voorstelling per jaar. Daarnaast verzorgt Tiuri onder meer een vrijetijds-

groep, zomerweken, theaterworkshops en educatieprojecten voor het (speciaal) onderwijs 

en festivals. Alle activiteiten worden begeleid door professioneel geschoolde theatermakers, 

artiestenbegeleiders en docenten. Bijzonder aan Tiuri is dat het in de kunstwereld een van 

de weinig initiatieven is voor mensen met een verstandelijke beperking. Bijzonder is ook dat 

niet gaat om losse, eenmalige activiteiten maar dat deelnemers de kans krijgen zich blijvend 

te ontwikkelen binnen een breed maatschappelijk kader; de optredens in een professionele 

theaterproductie zijn onderdeel van een proces van emancipatie en empowerment voor hen. 

De theaterwerkplaats werkt samen met uiteenlopende lokale, regionale en landelijke partijen 

uit kunst, onderwijs en (gehandicapten)zorg. www.theatertiuri.nl 
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Onvergetelijk: Interactieve museumrondleidingen
Het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven bieden sinds april 

2013 maandelijks museumrondleidingen aan die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met 

Alzheimer en hun dierbaren. Tijdens deze interactieve rondleidingen bekijken en bespreken 

de deelnemers samen een aantal kunstwerken, onder begeleiding van speciaal opgeleide 

museumrondleiders. Deze manier van samen kunst ‘beleven’ biedt mensen met Alzheimer 

mogelijkheden om zich te uiten en contact te maken met hun omgeving. Daarnaast kunnen 

persoonlijke ervaringen in het langetermijngeheugen opgehaald worden.

Anouk Heesbeen, hoofd educatie van het Stedelijk Museum, vertelt over het effect van 

de rondleidingen: “Je ziet mensen met hun hoofd naar beneden binnen komen en met 

hoofd opgericht naar buiten gaan.” Een belangrijk uitgangspunt van dit programma is dat 

de rondleidingen speciaal ingericht zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, 

maar dat de focus van het programma juist niet op de ziekte ligt. Heesbeen: “Het belang-

rijkste is om mensen als mens te behandelen. […] Deelnemers stappen door de veilige sfeer 

uit hun rol van patiënt en mantelzorger.”

Het Stedelijk Museum en het Van Abbemusuem hebben een implementatie- en trainings-

programma opgezet om het draaiboek van Onvergetelijk in drie jaar tijd in tien andere 

musea in Nederland uit te rollen. Tegelijkertijd wordt door het VU Medisch Centrum een 

wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dit implementatietraject en de effecten van de 

rondleidingen op de cliënten en mantelzorgers.

http://www.stedelijk.nl/educatie/volwassenen/onvergetelijk-stedelijk en 

https://vanabbemuseum.nl/educatie/special-guests/alzheimer-programma/

Foto: Stedelijk Museum



60    november nr. 4 2017 | TPP

inspraak van deelnemers (cocreatie) en de juiste 

randvoorwaarden – zoals voldoende uren en 

middelen voor begeleiding van deelnemers – zijn 

ook van groot belang. Deze staan, door beperkte 

financiële middelen en bezuinigingen bij zorgin-

stellingen, soms onder druk. Daarnaast wordt 

benadrukt dat culturele interventies gebaat zijn 

bij ruimte en vrijheid. Kunst laat zich van tevoren 

niet volledig plannen en in woorden en cijfers 

uitdrukken.

Er zal naar een balans gezocht moeten worden  

tussen doelmatigheid en bijbehorende criteria 

enerzijds, en vrijheid anderzijds.

Conclusies
In de praktijk is er een groot en toenemend aan-

tal culturele interventies in de langdurige zorg 

en ondersteuning in Nederland. Het faciliterend 

en uitvoerend beleid blijft daarbij achter.

Internationaal zijn er nog weinig effecten be-

kend van culturele interventies in de langdurige 

zorg en ondersteuning op positieve gezondheid 

van deelnemers. Onderzoek blijft achter bij 

praktijk. Passende bewijzen (evidence) en over-

tuigende voorbeelden (impact) zijn gewenst.

Kansrijke onderzoeks- en ontwikkelrichtingen 

op het gebied van culturele interventies liggen 

in de ouderenzorg en ggz (doorontwikkelen), 

en extramurale zorg (stimuleren). Dat vergt fa-

ciliterend beleid en financiering, samenwerking 

tussen professionals en cocreatie met deelne-

mers op de werkvloer, en passende methoden 

van praktijkonderzoek. ■
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Diva Dichtbij
Onder de naam Diva Dichtbij organiseert 

zangeres Pieternel van Amelsvoort sinds 

2007 intieme zangvoorstellingen in ver-

pleeghuizen voor mensen die langdurige 

zorg nodig hebben en niet meer kunnen 

deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Door de persoonlijke aandacht van de 

Diva’s en Divo’s, de professionele zangeres-

sen en zangers die namens de organisatie 

op pad gaan door het hele land, wordt de 

mens achter de ziekte of beperking weer 

zichtbaar. Optredens vinden niet plaats op 

een podium, maar dichtbij de patiënten, 

in een huiskamer of naast iemands bed. 

Door deze vorm van contact krijgen zij 

verlichting van lichamelijke en psychische 

klachten. Zo hebben onderzoeken naar 

Diva Dichtbij onder meer aangetoond dat 

tijdens het optredens de algemene onrust 

afneemt en dat dementerenden achteraf 

minder vaak wakker worden ’s nachts. Ook 

op het verplegend personeel heeft dat 

een positief effect. In 2016 vonden 488 

optredens plaats, waarmee 14.600 mensen 

werden bereikt.

www.divadichtbij.nl
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Actief en 

plezierig 
ouder worden
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Het is algemeen bekend dat een actieve levensstijl erg belangrijk 

is voor onze fysieke gezondheid. Maar niet iedereen vindt het 

leuk om te bewegen. Geïnspireerd door de principes van posi-

tieve gezondheid onderzocht Miriam Cabrita hoe technologie 

fysieke activiteit en emotioneel welbevinden kan bevorderen om 

zo het actief en gezond ouder worden te ondersteunen in het 

dagelijkse leven. Kan technologie mensen ondersteunen bij het 

actief en plezierig ouder worden?

Ondersteund door technologie
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■ Miriam Cabrita

O  uderdom roept veelal 

negatieve associaties op, zoals 

‘achteruitgang’, ‘eenzaamheid’ 

en ‘kwetsbaarheid’. Maar dat 

hoeft niet het geval te zijn: 

een oude oma hoeft niet starend naar het 

verleden achter de geraniums te gaan zitten, 

zij kan ook actief deelnemen aan het (sociale) 

leven en enthousiast uitkijken naar wat de 

volgende dag zal brengen. De concepten van 

actief en gezond ouder worden streven ernaar 

om bij hun gemeenschap betrokken ouderen te 

ondersteunen in het behouden van functionele 

vaardigheden die welbevinden op oudere 

leeftijd bevorderen. In 2015 definieerde de 

Wereldgezondheidsorganisatie ‘Gezond ouder 

worden’ als: "Het proces van ontwikkelen en 
behouden van het functionele vermogen dat 
welzijn op oudere leeftijd mogelijk maakt" 

(World Health Organization, 2015, p. 28). 

Gezond ouder worden hangt dus niet alleen 

af van een goede gezondheid. Volgens het 

gedachtengoed van de positieve gezondheid 

hebben zowel fysiek als mentaal welbevinden 

(positieve gezondheid) een grote impact op de 

kwaliteit van leven. 

Mobiele technologie, zoals stappentellers en 

smartphones, vormt tegenwoordig een hulpmid-

del voor de behandeling van onze gezondheid. 

Hoe kan deze technologie ingezet worden 

om fysieke activiteit in het dagelijkse leven te 

bevorderen? Fysieke activiteit is een van de speer-

punten in de strategieën ter ondersteuning van 

gezond ouder worden. Cabrita doelt met fysieke 

activiteit niet alleen op oefeningen, maar ook op 

normale beweging in het dagelijkse leven. De 

globale aanbevelingen voor lichaamsbeweging 

voor de leeftijdsgroep 65+ betreffen ten minste 

150 minuten middelmatige fysieke activiteit 

gedurende de week, of ten minste 75 minuten 

krachtige fysieke activiteit gedurende de week 

of een combinatie van beide, uitgevoerd in 

perioden van ten minste tien minuten. Bovendien 

zouden oudere volwassenen het beste minstens 

drie keer per week aan lichaamsbeweging doen; 

balansoefeningen minstens drie keer per week, 

en spierversterkende activiteiten minstens twee 

dagen per week. Wanneer gevraagd naar de bar-

rières om regelmatig te bewegen wijzen ouderen 

op een slechte gezondheid, maar geven ze ook 

redenen als gebrek aan interesse, tijd en het niet 

plezierig vinden van de activiteiten. 
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ren. Dit biedt tevens aangrijpingspunten voor het 

ontwikkelen van strategieën ter ondersteuning 

van actief en gezond ouder worden.

Relatie tussen positieve emoties en 
lichaamsbeweging 
Daarnaast onderzocht Cabrita op welke manier 

lichaamsbeweging in het dagelijks leven van 

ouderen kan worden bevorderd om zo actief 

en plezierige ouder worden te ondersteunen. 

Hiertoe onderzocht zij activiteiten – inclusief 

sociale en fysieke context – die beweging (licha-

melijke activiteit) met zich meebrengen en voor 

het individu plezierig zijn. Tevens voerde zij een 

longitudinaal onderzoek uit naar de sociale en 

fysieke context van dagelijkse fysieke activiteit 

(bijvoorbeeld locatie, sociaal gezelschap en soort 

activiteit) en het plezier dat ouderen bij deze 

activiteit ervaarden. 

Huishoudelijke activiteiten leveren een belangrij-

ke bijdrage aan de dagelijkse lichaamsbeweging 

van oudere volwassenen. In het onderzoek werd 

echter geconstateerd dat deze activiteiten niet als 

aangenaam werden ervaren. Uitgaan wordt als 

de meest aangename vorm van activiteit ervaren, 

waarbij het belang van actief blijven binnen de 

sociale gemeenschap wordt benadrukt. Daar-

naast tonen de resultaten aan dat bij vrijetijds-

activiteiten meer fysieke activiteit gepaard gaat 

met een meer intensieve ervaring van positieve 

emoties (in dit geval plezier), maar dat dit niet 

het geval is voor dagelijkse bezigheden (zoals 

reizen of eten). De resultaten van de studie 

ondersteunen de hypothese dat het identificeren 

en bevorderen van plezierige activiteiten, oftewel 

de dagelijkse activiteiten die tegelijkertijd bijdra-

gen aan de dagelijkse lichamelijke activiteit, het 

emotionele welbevinden van ouderen bevorde-

ren. Het bevorderen van actief en aangenaam 

ouder worden kan ook een rol spelen bij het 

bemoedigen van de betrokkenheid van oudere 

volwassenen in de samenleving. In de woorden 

van Robert Waldinger, directeur van de Harvard 

Study of Adult Development, die de deelnemers 

al meer dan 75 jaar volgt: "De duidelijkste bood-

Relatie tussen positieve emoties en 
het functionele vermogen
Er zijn sterke aanwijzingen dat fysieke activiteit 

een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van 

functionele achteruitgang. Maar hoe dragen po-

sitieve emoties bij aan het behoud of de afname 

van deze functionele vermogens? 

Naarmate mensen ouder worden, neemt de 

grootte van hun sociale netwerk af, door bij-

voorbeeld het overlijden van geliefden of door 

het wegvallen van werk of andere bezigheden. 

Het risico op gezondheidsproblemen neemt met 

de leeftijd toe; de beperkingen die daarmee 

samenhangen, vormen voor ouderen belangrijke 

obstakels om te participeren. 

De ervaring met positieve emoties kan het 

vermogen en palet aan strategieën vergroten 

om op latere leeftijd het hoofd te bieden aan 

tegenslagen. Dat betekent een grotere kans om 

functionele vermogens langer te behouden en 

daardoor meer positieve emoties te ervaren, in 

een ‘upward spiral’ zoals geïntroduceerd door 

Fredrickson en Joiner (2002). 

Systematisch literatuuronderzoek naar de relatie 

tussen positieve emoties en het functionele 

vermogen van ouderen die zelfstandig wonen 

(Cabrita et al., 2016) toont aanwijzingen voor 

een verband tussen functioneel vermogen en 

positieve emoties, hoewel de richting van deze 

relatie onduidelijk blijft. Er zijn enkele, maar 

beperkte, aanwijzingen dat een frequentere 

ervaring met positieve emoties gerelateerd is aan 

een beter functioneren en vertraagde afname 

van functionele vermogens. Een steekhoudende 

conclusie kon niet worden getrokken vanwege 

het beperkte aantal studies dat voldeed aan de 

inclusiecriteria en de verschillen in onderzoeks-

methoden en steekproefpopulaties. Er is duidelijk 

behoefte aan studies die veranderingen in de 

functionele vermogens afzetten tegen het erva-

ren van positieve emoties. 

Samenvattend ondersteunen deze bevindingen, 

in combinatie met de theoretische modellen, 

dat emotioneel welbevinden positieve gevolgen 

heeft voor de functionele capaciteiten van oude-
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schap die we uit deze 75 jaar durende studie krij-
gen is dit: goede relaties houden ons gelukkiger 
en gezonder. Punt."

In de volgende stap werd onderzocht hoe oudere 

volwassenen gezondheidstechnologie integreren 

in hun dagelijks leven en wat hun verwachtingen 

zijn. Deze studie was verdeeld in twee delen. 

In het eerste deel werd gekeken naar het 

actuele dagelijkse gezondheidsmanagement 

van ouderen, de houding ten opzichte van het 

gebruik van technologie en de verwachtingen 

van technologie. Deze onderwerpen kwamen 

aan bod in semigestructureerde interviews met 

twaalf oudere volwassenen. Deze studie richtte 

zich op vier gezondheidsdomeinen: fysieke 

functie, cognitieve functie, voeding en welbevin-

den. De resultaten suggereren dat de mate van 

betrokkenheid van ouderen bij zelfsturing van 

hun gezondheid afhankelijk is van verschillende 

factoren, zoals de eigen medische voorgeschie-

denis of naaste verwanten. Verder werd duidelijk 

dat ouderen positief staan tegenover technologie 

om hun gezondheid te ondersteunen, zolang 

deze technologie maar geïntegreerd is in het 

dagelijks leven (geen belasting), gericht op per-

soonlijke behoeften en voorkeuren, empathisch is 

en niet in de plaats komt van bestaand menselijk 

contact. Kortom, de ouderen die deelnemen aan 

de studie erkennen de potentiële toegevoegde 

waarde van technologie om het zelfmanagement 

van hun gezondheid te ondersteunen en om 

gezond gedrag te bereiken en te behouden, om 

uiteindelijk actief en gezond ouder worden te 

ondersteunen.

In het tweede deel van de studie hebben 

dezelfde oudere volwassenen meegedaan aan 

een korte interventie, waarin doelen gesteld 

werden voor actief gedrag en waarin feedback 

op gedrag gegeven werd, om zo fysieke activiteit 

en emotioneel welbevinden in het dagelijks leven 

te monitoren. De gegevens in het experiment zijn 

verzameld door middel van stappentellers en her-

haaldelijke metingen met een mobiele applicatie 

(experience sampling method), en werden geana-

lyseerd en vergeleken met de ervaringen van de 

proefpersonen, gerapporteerd via semigestructu-

reerde interviews. De resultaten van deze studie 

suggereren dat de houding ten opzichte van 

technologie positief blijft of zelfs verbetert na 

het gebruik van technologie om fysieke activiteit 

gedurende een periode van vier weken te bevor-

deren. De meeste deelnemers ervaarden echter 

geen toegevoegde waarde van het monitoren 

van positieve emoties in het dagelijks leven. 

In het laatste deel van het promotieonderzoek 

keek Cabrita naar vier componenten die actief 

en gezond ouder worden zouden kunnen 

stimuleren, met fysieke activiteit en emotioneel 

welbevinden als centrale parameters. De vier 

componenten betreffen: meten, redeneren, 

coachen en applicaties. 

Om de slagingskans van het concept actief en 

gezond ouder worden te vergroten, is het van 

belang dat de metingen van de fysieke activiteit 

en welbevinden van de gebruiker geen impact 

hebben op het dagelijks leven en er feitelijk zo 

natuurlijk mogelijk in opgenomen worden. 

Idealiter worden gegevens uit verschillende 

Goede relaties houden ons 
gelukkiger en gezonder 
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bronnen samengevoegd om een zo compleet 

mogelijk overzicht te krijgen van de levensstijl van 

het individu, en zinvolle informatie te geven over 

hoe het gedrag verandert over de tijd. Automa-

tisch redeneren kan vernieuwend gedrag van 

ouderen bevorderen en bestendigen.

In coaching bestaat geen ‘one-size-fits-all-oplos-

sing’. Door diverse opties in de technologie te 

implementeren kan tegemoet gekomen worden 

aan de behoeften en voorkeuren van elke indivi-

duele gebruiker. 

Voor een succesvolle inzet van technologie ter 

bevordering van actief en gezond ouder worden 

is een gezamenlijke inspanning van verschillende 

belanghebbenden nodig. Zo kunnen ontwerpers 

samenwerken met de eindgebruikers om hun 

behoeften te begrijpen, bedenken beleidsmakers 

strategieën die ervoor zorgen dat de ontwikkelde 

producten de eindgebruiker bereiken, en onder-

steunen gemeenschappen de oudere volwasse-

nen bij het gebruik van de technologie. 

Tot slot
We kijken naar een mooie toekomst waarin 

technologie de ouderen ondersteunt om zo lang 

mogelijk actief en betrokken te blijven in hun 

gemeenschap. ■

Miriam Cabrita is biomedisch ingenieur en heeft 

haar promotieonderzoek gedaan bij Roessingh 

Research and Development (RRD) en de Universi-

teit Twente. Ze zet haar onderzoek voort bij RRD 

naar het gebruik van technologie om mensen te 

ondersteunen om meer actief te worden, vooral 

in zelfmanagement en preventie van chronische 

ziekte.
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De nieuwe Generieke module: Arbeid als medicijn helpt 

patiënten, behandelaren en andere betrokken professionals 

om werk in te zetten bij de behandeling en het herstel van 

psychische problemen. In april 2017 werd de module gepu-

bliceerd door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit 

artikel gaan we in op de achtergrond, werking en bijwerkin-

gen van arbeid als medicijn. Verder besteden we aandacht 

aan de huidige inzet van dit medicijn in de ggz en besluiten 

we met de kansen die de nieuwe module biedt om herstel 

van patiënten te bevorderen en hen te ondersteunen bij het 

(her)vinden van werk.

Arbeid als medicijn

E
r wordt dagelijks veel werk verricht. 

Je kunt hierbij denken aan onbetaald 

werk zoals koken, wassen, strijken en 

voor de kinderen zorgen. Maar ook 

aan vrijwilligerswerk. 

Betaald werk noemen we arbeid. Voorbeelden 

zijn: werker in loondienst, zelfstandig onderne-

mer, zzp’er of uitzendkracht.

De betekenis die we aan werk geven is niet 

voor iedereen hetzelfde. Voor de een is werken 

gewoon een manier om geld te verdienen, voor 

de ander staat werk meer in het teken van een 

carrière, of is werk het vervullen van een roeping. 

Geschiedenis
De vroege geschiedenis van werk vinden we in 

het dierenrijk. Bladsnijdermieren zijn al ruim 50 

miljoen jaar actief in de landbouw. De voedsel-

voorraad van deze mieren bestaat uit schimmels 

die ze in hun nesten laten groeien.

Voor de geschiedenis van arbeid hoeven we min-

der ver terug. Tot 12.000 jaar geleden voorzagen 

we in onze belangrijkste behoeften met jagen en 

voedsel verzamelen. 

De verdere ontwikkeling naar arbeidsspecialisatie 

binnen landbouwsamenlevingen nam duizenden 

jaren in beslag en leidde op zijn vroegst rond 

7.000 jaar geleden in het Midden-Oosten tot de 

eerste steden, 2.000 jaar later ontstonden de 

eerste stadsstaten en nog later de eerste staten. 

Met de opkomst van staten kwamen nieuwe 

arbeidsverhoudingen zoals slavernij en loonar-

beid. De eerste loonarbeiders waren soldaten 

(Lucassen, 2012). 

In de laatste 500 jaar is er veel veranderd en is 

het aandeel van de wereldbevolking in loon-

dienst toegenomen. Vanuit techniekgeschiede-

nis wordt vaak gesproken over drie industriële 

revoluties: de introductie van stoom, elektriciteit 

en informatietechnologie. 

Aanvankelijk leverden machines alleen spier-

kracht, nu zijn machines ook steeds beter in staat 

■ Ard van Oosten & Lex Burdorf 
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denkkracht te leveren (Van Est, 2015).

Het arbeidscontract is losser geworden en ver-

anderingen als globalisering en technologisering 

brengen nieuwe onzekerheden met zich mee 

voor de toekomstige werkgelegenheid en de 

kwaliteit van het werk (SER, 2017). 

Werkloosheid en gezondheid
Voor we ingaan op de werking van arbeid als 

medicijn, kijken we eerst naar de gevolgen 

van werkloosheid. Uit divers onderzoek blijkt 

een samenhang tussen werkloosheid en je 

minder gezond voelen (Tøge, 2015; Vaalavuo, 

2016), psychische aandoeningen (Barr, 2015; 

Brydsten, 2016), en het vaker voorkomen van 

hart- en vaatziekten (Lundin, 2014) en sterfte 

(Roelfs, 2011). Daarnaast verergert langdurige 

werkloosheid ook deze gezondheidsklach-

ten (McKee-Ryan, 2005). Ten slotte is er een 

samenhang tussen werkloosheid en het vaker 

voorkomen van suïcide (Milner, 2013). 

Arbeid als medicijn
Werk kan mensen gezond maken en gezond 

houden. Starten in een betaalde baan heeft 

direct een positieve invloed op de lichamelijke 

en geestelijke gezondheid (Schuring, 2011). 

Er zijn verschillende studies die de positieve 

invloed van werk op herstel van psychische 

aandoeningen tonen (Fournier, 2009; Schat, 

2013; Brown, 2015; Tiemens, 2016). Als je 

werk hebt, verloopt het herstel voorspoediger. 

Ook Nederlands onderzoek onder werklozen 

met ernstige depressieve klachten laat zien dat 

door werkhervatting hun ervaren gezondheid 

sterk verbeterde en tegelijkertijd de zorgkosten 

(vooral ggz) sterk daalden.

Werken loont. Een betere financiële situatie 

zorgt niet alleen voor minder spanning en onze-

kerheid, er is ook meer geld beschikbaar om de 

gezondheid op peil te houden. 

Werk geeft structuur aan de dagen en zorgt 

voor contact met andere mensen. Werk kan 

bijdragen aan sociale status en bepaalt voor een 

deel wie je bent. Werk geeft ook meer kansen 

om een positieve bijdrage te leveren aan onze 

samenleving. Al deze factoren dragen bij aan 

gezondheid en welbevinden.

Bijwerkingen
Naast werking van arbeid als medicijn zijn er 

zoals bij alle medicijnen ook bijwerkingen. 

Bij behandelaren in de ggz is aandacht voor 
arbeid nog te vaak een blinde vlek is
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Werk kan de oorzaak zijn van psychische klach-

ten en kan psychische problemen verergeren. 

Werk kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Zo 

werd er in Japan eind jaren zeventig voor het 

eerst Karoshi vastgesteld: het overlijden ten 

gevolge van extreem overwerk (Der-Shin Ke, 

2012).

Niet alle werk is even gezond. Verschillende 

studies tonen aan dat tijdelijke contracten een 

negatieve invloed op de gezondheid kunnen 

hebben. Oorzaken hiervoor kunnen gevonden 

worden in structurele onzekerheid over het 

behoud van werk en inkomen, minder goede 

werkomstandigheden en minder bescherming 

op het werk vergeleken met mensen met een 

vaste baan (Vives, 2013).

Te weinig aandacht voor werk in 
de ggz
Onderzoek wijst uit dat algemeen in de zorg 

(Witkamp, 2013), maar zeker bij behandelaren 

in de ggz aandacht voor arbeid nog te vaak een 

blinde vlek is. Er wordt nog steeds onvoldoende 

samengewerkt tussen behandelaren in de zorg 

en professionals op het gebied van re-integra-

tie. Gebrek aan overleg leidt tot verwarring bij 

de patiënt en vertraging bij de werkhervatting 

(Kolenberg, 2009). Het leidt ook tot te weinig 

aandacht voor uitkomsten die ertoe doen voor 

patiënten. 

De Raad voor de Volksgezondheid en Samen-

leving (RVS) concludeerde in 2015 dat er in de 

reguliere zorg onvoldoende rekening wordt 

gehouden met het belang van participatie, 

zowel voor de patiënt als voor de maatschappij. 

Daardoor verzuimen patiënten mogelijk onno-

dig lang van hun werk.

Kansen
Aandacht voor werk in de reguliere behandeling 

is van groot belang. Ten eerste: het bevordert 

veelal herstel, voorkomt uitval en bespoedigt 

het (her)vinden van werk. Ten tweede: het weer 

kunnen gaan werken of blijven werken is een 

belangrijke uitkomstmaat voor veel patiënten.

De nieuwe module en gespreksleidraad Arbeid 

als medicijn geeft antwoord op de rol die werk 

speelt bij psychische problemen. Draagt werk bij 

aan de bevordering van gezondheid? Of vormt 

werk juist een belemmering bij herstel? Verder 

geeft de leidraad inzicht in de verschillende 

thema’s die spelen bij het behouden, hervatten 

en vinden van werk en handvatten om met 

deze thema’s aan de slag te gaan en passende 

vervolgstappen te zetten. 

Conclusie
In de meeste gevallen is arbeid een waardevol 

medicijn, maar vergeet de bijsluiter niet.

Werk kan ook de oorzaak zijn van psychische 

klachten en kan psychische problemen vererge-

ren. Niet alle werk is even gezond en werk kan 

zelfs de dood tot gevolg hebben. 

Binnen de ggz is er nog te weinig aandacht 

voor arbeid als medicijn. Er wordt nog onvol-

doende samengewerkt tussen behandelaren 

in de zorg en professionals op het gebied van 

re-integratie. Gebrek aan overleg leidt tot onno-

dige uitval en vertraging bij werkhervatting.

Investeringen zijn nu nodig om de implementa-

tie van arbeid als medicijn in de ggz te bekosti-

gen en nader onderzoek te financieren, zodat 

de implementatie gemonitord kan worden en 

we verder kunnen leren van de resultaten.

Drs. Ard van Oosten, MScBA is werkzaam als 

psychiater, bedrijfskundige en onderzoeker. Hij 

is lid van het convenantteam UWV GGZ. Als 

projectleider was hij betrokken bij de ontwik-

keling van de generieke module Arbeid als 
medicijn.  
www.talentinontwikkelingblog.wordpress.com

Prof.dr. Lex Burdorf is hoogleraar determinanten 

van volksgezondheid aan het Erasmus MC met 

als onderzoekterreinen sociale determinan-

ten van volksgezondheid, determinanten van 

gezondheid gerelateerd gedrag, en arbeid en 

gezondheid. Hij was als voorzitter betrokken 

bij de ontwikkeling van de generieke module 

Arbeid als medicijn.
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Deze vier eigenschappen helpen je om je 

aan te passen en je eigen regie te volgen bij 

uitdagingen en tegenslag op allerlei gebieden. 

Verband met gezondheid
Luthans, Youssef, Sweetman en Harms (2013) 

leggen het verband met gezondheid via een 

domeinspecifieke vorm van psychologisch 

kapitaal: Health PsyCap. “Health PsyCap is 
defined as drawing from one’s psychological 
resources of hope, efficacy, resiliency and 
optimism in making positive appraisals of 
health-related circumstances and probability 
for health-related success based on motivated 
effort and perseverance.” Iemand met een hoog 

gezondheidsgerelateerd psychologisch kapitaal 

is vermoedelijk beter in staat om eigen regie 

te voeren en met uitdagingen om te gaan. Het 

zorgt bijvoorbeeld voor een betere motivatie, 

inzet en doorzettingsvermogen. Hoewel dat 

natuurlijk niet elke ziekte kan voorkomen of 

genezen, kan het mogelijk wel gezond gedrag 

stimuleren. Dat leidt mogelijk weer tot een 

grotere kans op betere gezondheidsuitkomsten.

Gezondheid is meer dan slechts de afwezigheid van ziekte. 

Een logische vraag is hoe positieve gezondheid versterkt kan 

worden. Hierbij komt de theorie van ‘psychologisch kapitaal’ 

mogelijk van pas. Psychologisch kapitaal zijn de positieve, 

(gedeeltelijk) ontwikkelbare eigenschappen optimisme, hoop, 

veerkracht en self-efficacy (wel vertaald als taakspecifiek zelf-

vertrouwen) (Luthans & Youssef, 2004).

Ontwikkelen van positieve 
gezondheid via je 
psychologisch kapitaal 

P
sychologisch kapitaal
Psychologisch kapitaal (PsyCap is 
uitgebreid onderzocht in de werk-

setting. De vier eigenschappen zijn 

wetenschappelijk te meten, trainbaar 

en hebben effect op onder andere presteren 

en stress. In een eerdere publicatie (Steeneveld, 

2017, p13-14) staan de eigenschappen als volgt 

beschreven:

• Optimisme is de positieve verwachting dat iets 

goed komt, omdat je beseft dat jij een nuttige 

invloed hebt.

• Hoop is de motivatie voor het behalen van een 

doel en het vertrouwen dat je dat doel kunt 

bereiken, omdat je niet alleen een plan A, 

maar ook een plan B en C hebt.

• Veerkracht is de eigenschap om bij tegenslag 

ook weer terug te kunnen veren en soms zelfs 

van de tegenslag te kunnen leren en groeien. 

• Taakspecifiek zelfvertrouwen is het vertrouwen 

dat je hebt dat jij een bepaalde taak goed 

kunt uitvoeren, omdat je het eerder hebt 

gedaan of omdat je weet hoe het moet.  

■ Matthijs Steeneveld
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Eerste correlationele onderzoeken versterken 

dit beeld. Hoger gezondheidsgerelateerd 

psychologisch kapitaal is bijvoorbeeld positief 

gerelateerd aan tevredenheid met gezondheid. 

Ook is er sprake van een negatieve relatie 

met objectieve uitkomstmaten als BMI en 

cholesterolniveau, waarbij iemand met een hoge 

PsyCap dus gezondere uitkomsten laat zien 

(Luthans et al., 2013).

Op het eerste gezicht lijkt het dus aannemelijk 

om positieve gezondheid te ontwikkelen door 

je eigen psychologisch kapitaal te ontwikkelen. 

Het vergroten van je psychologisch kapitaal is al 

veelvuldig onderzocht, en hierover is onder meer 

gepubliceerd in dit blad (Jacobs & Steeneveld, 

2016). 

Vergroten van psychologisch
kapitaal
Als we tegen problemen of uitdagingen 

aanlopen, proberen we die logischerwijs 

op te lossen. Het ontwikkelen van je eigen 

psychologisch kapitaal is meer een overstijgende 

aanpak. In plaats van enkel en alleen het huidige 

specifieke probleem aan te pakken, ontwikkel je 

parallel je positieve eigenschappen zodat je beter 

in staat bent om met volgende, niet gerelateerde 

problemen en uitdagingen om te gaan. Voor elk 

van de vier eigenschappen staat een voorbeeld 

van hoe je die eigenschap kunt ontwikkelen.

Optimisme
Stel je iemand voor die nieuwe 

gezondheidsklachten ervaart. Wat de klachten 

precies zijn, is nog niet bekend. Als diegene 

niet optimistisch is, ervaart diegene juist 

hulpeloosheid. Hij zal weinig initiatief nemen 

om de klachten te laten onderzoeken, om zijn 

gedrag eventueel aan te passen of anderszins 

zich aan te passen. Een optimistisch persoon 

zal juist eerder actie ondernemen. Hij heeft er 

immers vertrouwen in dat actie ondernemen kan 

helpen. Daarbij gaat het, zoals altijd, om gepast 

optimisme en niet een naïef optimisme.

Iemands optimisme is aan te boren en te 

vergroten door de ander te stimuleren om na te 

denken over wat diegene zelf kan doen. Vragen 

als ‘welke invloed heb jij al op hoe je je voelt?’ of 

‘wat kun jij doen om erachter te komen wat er 

aan de hand is?’ leggen het initiatief bij diegene 

zelf. Omgekeerd zorgt een te zorgzame aanpak 

waarbij verantwoordelijkheid wordt afgenomen 

juist voor versterkte hulpeloosheid. Mocht 

iemand niet meer in staat zijn om goed voor 

zichzelf te zorgen, dan kun je alsnog een zekere 

mate van invloed bij diegene leggen. Geef de 

ander waar mogelijk de keuze, vraag iemand om 

instemming en blijf uitleggen wat er gebeurt. 

Hoop
Lopez (2014) gebruikt in zijn boek over hoop 

een voorbeeld van een boer met ernstige 

gezondheidsklachten. Eerst is deze man 

hopeloos, door ziekte is hij niet meer in staat 

om zijn werk te blijven doen. Door therapie 

wordt de hoop van de man vergroot en ziet hij 

weer mogelijkheden. Hij vindt bijvoorbeeld weer 

idealen om voor te leven, kan beter genieten van 

wat hij doet en werkt zelf aan zijn gezondheid. 

Dit raakt aan de zes assen van positieve 

Het ontwikkelen van psychologisch 
kapitaal stelt je beter in staat om 
met volgende uitdagingen om te gaan 



 november nr. 4 2017 | TPP    77 

gezondheid (2016, www.ipositivehealth.com). 
Om de hoop te vergroten is het van belang 

om zowel doelen/waarden te bepalen, als de 

mogelijke routes daarnaartoe. Een eenvoudige 

en krachtige oefening is eerder beschreven in dit 

blad (Jacobs & Steeneveld, 2016). Daarbij vraag 

je allereerst naar een motiverend doel waar 

iemand meer van wil. In het geval van de boer 

zou het antwoord kunnen zijn dat hij zich nuttig 

wil voelen. Dat is een breed doel, maar duidelijk 

iets waar hij meer van wil. Het doel kan ook 

specifieker zijn, bijvoorbeeld een diploma halen. 

De tweede stap is om samen te brainstormen 

over allerlei mogelijke manieren om dat doel 

te bereiken. De hoop wordt vergroot doordat 

iemand zelf ontdekt dat er niet alleen een plan A 

is, maar ook een plan B, C, enzovoort. Doordat 

iemand aanleert dat er allerlei manieren zijn 

om doelen enigszins te bereiken, wordt iemand 

meer hoopvol. 

Veerkracht
Het is heel normaal om last te hebben van 

tegenslag; baanverlies, ziekte, scheiding of 

een sterfgeval kan leiden tot rouw, heftige 

emoties, concentratieproblemen. Veerkrachtig 

zijn betekent niet dat je daar geen last van hebt, 

maar eerder dat je er naar omstandigheden 

redelijk mee om kunt gaan en in staat bent om 

terug te veren en soms zelfs te groeien van de 

tegenslag. 

Mensen zijn van nature al enigszins veerkrachtig. 

Om iemands veerkracht te versterken kun 

je diegene een ‘veerkrachtkookboek’ laten 

maken. Dit is een verzameling van veerkrachtige 

interventies die iemand zelf aanlegt. Deze lijst 

maakt tegenslag niet minder erg, maar geeft 

iemand wel een sterker gevoel van invloed. Je 

wordt je bewust van hoe jij al met tegenslagen 

om kunt gaan. Onderdelen van zo’n 

veerkrachtrecept zijn signalen van tegenslag, 

behoeftes die iemand dan heeft, acties die 

iemand zelf kan ondernemen voor die behoeftes 

en de eerste stap die iemand kan zetten. 

Taakspecifiek zelfvertrouwen
Als het gaat om het vermogen om eigen 

regie te voeren en je aan te passen, dan is het 

bijbehorende zelfvertrouwen (self-efficacy) 

ook van belang. Als je geen vertrouwen hebt 

dat jij in staat bent om je aan te passen aan 

veranderende gezondheidsomstandigheden, is 

het moeilijk om dit te proberen. De drie hiervoor 

genoemde eigenschappen dragen al bij aan 

iemands zelfvertrouwen. 

Het ontwikkelen van je zelfvertrouwen gaat 

volgens Bandura (1977) onder meer door de 

taak goed te kennen. Oefenen is misschien 

wel de sterkste bron van zelfvertrouwen, maar 

ook mentaal voorbereiden werkt. Zo kun je 

een visualisatie-oefening doen om je succes 

voor je te zien. Daarbij gaat het niet zozeer 

over een positief gevoel van ‘yes, ik kan het!’ 

Het gaat er juist ook om dat je opmerkt hoe 

je dat succes bereikt. Laat iemand zo goed 

mogelijk beschrijven hoe hij zich zou gedragen 

als hij succesvol zou zijn. Hoe gaat hij om met 

obstakels? Hoe lukt het hem om vol te houden? 

Op deze manier ontstaat een beter begrip van 

de taak en daarmee meer gegrond vertrouwen 

in het succesvol uitvoeren ervan.

Conclusie
Positieve gezondheid kan mogelijk profiteren 

van de ontwikkeling van psychologisch 

kapitaal. Psychologisch kapitaal is te vergroten 

door te werken aan de vier bijbehorende 

eigenschappen. Het precieze effect van 

(vergroot) psychologisch kapitaal op het 

vermogen om je aan te passen en je eigen regie 

te voeren met betrekking tot je gezondheid, 

vraagt om nader onderzoek. ■

Matthijs Steeneveld is psycholoog en auteur van 

het boek Optimisme, Hoop, Veerkracht, Zelfver-
trouwen (Boom, 2017) waarin hij beschrijft hoe 

je je eigen psychologisch kapitaal kunt vergro-

ten. Hij is trainer en leidt professionals op bij het 

Bureau voor Positieve Psychologie. 

www.psychologischkapitaal.nl 
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Kennisinstituut voor Natuurinclusieve landbouw en Positieve gezondheid

Aan de slag met 
Positieve gezondheid? 
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• Toepasbare resultaten
•  Concrete bijdrage aan gezondheid en vitaliteit, een veer- 

krachtig voedselsysteem en een duurzame leefomgeving
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Pieter Desmet is hoogleraar 
Positive Design aan de TU 

Delft. Met collega’s en stu-
denten van het Delft Institute 
of Positive Design exploreert 
hij hoe ontwerpers een po-

sitieve bijdrage kunnen leveren 
aan het welzijn van individu-

en en gemeenschappen. In 
zijn terugkerende rubriek be-
schrijft hij inspirerende wel-

zijn-gedreven producten die 
zijn ontworpen door studen-
ten Industrieel Ontwerpen.

Design
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■  Pieter Desmet

Fizzy & Stickz  
brengen het bos naar het ziekenhuis

Een steen is niet zomaar een steen. Het is een edelsteen. In een 

holle eik woont een elf, een afgevallen tak is het zwaard van een 

ridder, en met een emmer bladeren en eikels maak je een ketel 

heksensoep. Het bos is een heerlijke plek om in te spelen. Maar 

wat doe je als je een kind niet naar het bos kunt brengen? Dan 

breng je het bos naar het kind! Dat is de essentie van Stickz, een 

set van zachte ambigue takvormige objecten ontworpen door 

promovendus Boudewijn Boon. Soms is een ontwerp zo treffend 

dat je je afvraagt waarom het niet al veel eerder is bedacht. Een 

ontwerp met een primaire aantrekkingskracht die meteen nieuws-

gierig maakt. Stickz had op mij dat effect. “Wow” was mijn eerste 

reactie, en ik snapte meteen het belang van deze objecten. 

S 
pelen in het ziekenhuis
Boudewijn onderzoekt hoe jonge 

kinderen (twee tot negen jaar oud) 

kunnen worden gestimuleerd om 

fysiek te spelen in de context van een 

ziekenhuis. Op deze leeftijd ontwikkelen kinde-

ren belangrijke motorische vaardigheden die de 

basis vormen voor hun toekomstige lichamelijke 

activiteiten. Als ze door ziekte of letsel worden 

geconfronteerd met een langdurige zieken-

huisopname, kan die motorische ontwikkeling 

een achterstand oplopen. Weinig bewegen 

vermindert ook het uithoudingsvermogen en de 

spierkracht, wat invloed heeft op het dagelijks 

functioneren op korte en lange termijn.

Om stagnatie te voorkomen, is het voor deze kin-

deren daarom heel belangrijk dat ze fysiek actief 

blijven. Dit brengt verschillende uitdagingen met 

zich mee. Om te beginnen wordt fysieke activiteit 

vaak belemmerd door de ziekte of het letsel. 

Daarnaast voelen veel kinderen zich angstig in 

de onbekende omgeving met vaak onaangena-

me medische procedures. Ouders kunnen een 

overbeschermende houding hebben, ten koste 

van initiatieven van het kind. Maar ook de fysieke 
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omgeving speelt ook een belangrijke rol. Het 

interieur van ziekenhuisinstellingen is geopti-

maliseerd voor veiligheid, hygiëne en comfort; 

niet voor fysieke activiteit. Medische apparatuur 

beperkt mobiliteit en de bedden ontmoedigen 

kinderen om in actie te komen. Boudewijn vroeg 

zich af: hoe kunnen ontwerpers ruimte creëren 

voor jonge kinderen om te spelen en te bewegen 

in een ziekenhuisomgeving?

Playscapes
Boudewijn liet zich inspireren door buitenspel 

in een natuurlijke omgeving. Met name bij 

dat soort spel, zoals in een bos of een park, 

bewegen kinderen veel. Op basis van zijn analyse 

ontwikkelde hij Playscapes, een ontwerpperspec-

tief waarmee drie kernkwaliteiten van buitenspel 

in een ziekenhuisomgeving kunnen worden 

geïntroduceerd: lichamelijk, verspreid en vrij spel 

(Tabel 1).  

Fizzy & Stickz
Boudewijn onderzoekt hoe de drie Playscape 

kwaliteiten kunnen worden ingebracht in zie-

kenhuizen door middel van ontwerpinterventies. 

Hij doet dat met behulp van twee ontwerpen: 

Afbeelding 1. Het Playscape perspectief: buitenspel als inspiratie voor het ontwerpen van ziekenhuisom-

gevingen

Kernkwaliteit Toelichting

Lichamelijk spel
Van een heuvel rollen en in een boom klimmen. Lichamelijk spel heeft een 
grote variatie aan grofmotorische bewegingen en maakt gebruik van de 
grote spieren.

Verspreid spel
Spelen in de speeltuin, maar ook in de bosjes en onder de picknicktafel. 
Verspreid spel laat zich niet belemmeren door grenzen van een aangewezen 
speelveld.

Vrij spel
Een stok wordt een toverstaf en dennenappels worden egels. Vrij spel is 
ongestructureerd, spontaan, en zonder vooropgestelde regels.

Tabel 1. Kernkwaliteiten van buitenspel
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Fizzy en Stickz. Ze zijn zowel geschikt voor 

samenspel als voor individueel spel. Fizzy is een 

zachte bal met een eigen willetje: hij wiebelt om 

je aandacht te trekken, rolt weg wanneer je hem 

benadert, schudt wanneer hij wordt opgepakt, 

en spint als hij wordt gestreeld. Met dit gedrags-

repertoire nodigt hij de kinderen uit om hem te 

volgen en met hem te spelen, terwijl het kind 

daarbij zijn eigen betekenis kan geven (bijvoor-

beeld Fizzy als bal of Fizzy als diertje). Stickz is 

een verzameling zachte takvormige voorwer-

pen. De takken verschillen in vorm, kleur en 

grootte. Ze hebben ringvormige uiteinden die als 

handvat of verbinding kunnen dienen. De Stickz 

nodigen kinderen uit om te slepen, sjouwen en 

Afbeelding 2. Fizzy in actie

Afbeelding 3. Stickz in actie

te bouwen. De meerduidige vormen stimuleren 

de fantasie. Een losse tak kan een zwaard zijn of 

een dier, en een bouwsel kan een hut zijn, maar 

ook een vliegtuig of een paleis. 

Onderzoek door ontwerpen
Fizzy werd getest in patiëntenkamers, en Stickz 

in een semiopenbare wachtkamer. Voor Bou-

dewijn zijn Fizzy en Stickz middelen voor zijn 

onderzoek: “Ze vormen media om inzichten te 

krijgen in de interacties tussen de kinderen, hun 

ouders, broers en zussen, en de verschillende 

zorgverleners. Door Fizzy en Stickz heb ik nu veel 

meer begrip voor ieders rol in het stimuleren en 

ondersteunen van het fysieke spel.” Door de 
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Boudewijn Boon ontwikkelde Fizzy en 

Stickz als onderdeel van zijn promotieon-

derzoek onder begeleiding van Pieter Jan 

Stappers (promotor), Marry van den Heu-

vel-Eibrink (promotor), Marco Rozendaal 

(copromotor) en Janjaap van der Net (ex-

tern adviseur). Het onderzoek maakt deel 

uit van het Meedoen=Groeien! project, 

een samenwerking met het Revalidatie-

fonds en het Prinses Máxima Centrum 

voor kinderoncologie. Meedoen=Groeien! 

is financieel mede mogelijk gemaakt door 

de VriendenLoterij. Boudewijn is lid van 

het TU Delft Connected Everyday Lab 
en het Delft Institute of Positive Design. 

https://www.tudelft.nl/io/over-de-faculteit/
persoonlijke-profielen/phd-kandidaten/
boon-mjb/ 

prototypes in het ziekenhuis te testen, kan hij het 

Playscapes perspectief verder ontwikkelen en de-

tailleren. Maar Stickz is meer dan dat – het is een 

ontwerp met een overtuigende waarde op zich; 

een ontwerp dat het verdient om in de wereld 

gezet te worden. Daarom wordt momenteel een 

variant hierop verder uitgewerkt voor toepassing 

in het Prinses Máxima Centrum. Zo ontwikkelt 

Boudewijn zowel kennis als implementeerbare 

ontwerpen. In mijn ogen een fraai voorbeeld 

van hoe onderzoek en ontwerpen elkaar kunnen 

versterken.

Meer informatie: www.meedoenisgroeien.nl ■
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Inspired Quality for Life & Work

Uniek in levensbrede begeleiding bij o.a. autisme, ADHD, NAH en PTSS.www.iqcoaches.nl

Inspired Quality for Life and Work, daar staan wij voor. Wij bieden onze 
cliënten handvatten hoe om te gaan met de gevolgen van hun  beperking, 
op basis van de door ons ontwikkelde PILLAR-methodiek.   Onze werkwijze, 
één cliënt, één coach, geeft structuur en overzicht. 

Inspired Quality for Life & Work
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“Uniek in levensbrede begeleiding bij Autisme en AD(H)D”...

Nancy Heim-Krancher

Levenscoach
/Jobcoach

Alphons Diepenbrockhof 21

2551 KG  Den Haag

06-44986808

nheimkrancher@iqcoaches.nl

www.iqcoaches.nl
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Inspired Quality for Life & Work

iQ Coaches biedt de opleiding:
Post-hbo PILLAR-Methodiek

• Ervaar jij ook dat de aanpak van mensen met een 
beperking, zoals ASS, ADHD, NAH, of PTSS te weinig 
aansluit bij de behoefte van de client?

• Zie jij ook dat het beter kan, maar ontbreekt het aan een 
praktische visie hoe dit te realiseren?

• Zou je het anders aan willen pakken, maar weet je niet 
hoe?

• Heb jij het gevoel dat de beperking van clienten niet of 
verkeerd herkend wordt?

Loopt jouw personeel vast en zoek je een partner om meer 
rendement uit hun talent te halen? Dan wordt het tijd voor een 
levensbrede benadering!

Kom naar onze stand en zie wat er 
mogelijk is voor jouw instelling,of voor 
jezelf als ZZP-er

Noteer alvast in uw agenda!

Dag van de Coach 
31 mei 2018

thema:LEF
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Perfectionisme is een alom aanwezig, ziekmakend patroon dat aan 
de basis ligt van talrijke klachten waarmee hulpverleners dagelijks 
te maken krijgen zoals burn-out, voortdurende stress, angstaan-
vallen, eetstoornissen, geen ‘neen’ kunnen zeggen, zelfmutulatie, 
deadlines missen, pleasen, schuldgevoelens, dwanggedachten … 
In deze opleiding leer je een doeltreffende methode voor het behan-
delen van perfectionisme nl. Ontwikkelingsgericht Coachen 
van mensen met Perfectionisme (OCP). Marcel Hendrickx* 
is hoofdtrainer. Danielle Grouwels, arts gespecialiseerd in burn-out, 
reikt kennis en inzichten aan omtrent de nefaste effecten van perfec-
tionisme op lichaam en geest.  Na de opleiding kan je je aansluiten 
bij een pool van perfectionismecoaches die regelmatig intervisies, 
bijscholingen en netwerkmomenten inricht.

Specialisatieopleiding 
PERFECTIONISMECOACH

 Nederland

*Marcel Hendrickx is, naast partner binnen het 
Ontwikkelingsinstituut en geïnspireerd NLP-trainer 
en coach, ook de ontwikkelaar en bezieler van de 
OCP-methodiek.
Vanuit zijn jarenlange coachingspraktijk en ge-
baseerd op talrijke getuigenissen en statements 
van mensen die lijden aan perfectionisme, heeft 
hij een 10-tal symptomen waaraan je dit patroon 
herkent, kunnen onderscheiden:

• negatieve effecten binnen relaties
• te hoge kwaliteitseisen stellen
• laag zelfbeeld
• faalangst
• controledrang
• piekeren
• uitstelgedrag
• moeilijk kunnen kiezen/beslissen
• te groot verantwoordelijkheidsgevoel
• altijd doorgaan/nooit opgeven

Met OCP ontwikkelde hij een doeltreffende
coachingsmethodiek om mensen te bevrijden van 
perfectionisme. Recent onderzoek aan de Katho-
lieke Universiteit Leuven bevestigde de effectiviteit 
van OCP. 
In 2016 verscheen van zijn hand het zeer verhel-
derende boek “ZEG ME DAT IK OKÉ BEN” en dat 
ondertussen al aan zijn 6e druk toe is. Met dit boek 
over perfectionisme en bevestigingsdrang wenst 
Marcel zoveel mogelijk mensen bewust te maken 
van wat perfectionisme is, hoe het ontstaat en welke 
gevolgen het heeft op zo goed als alle facetten van 
het leven. Maar hij geeft met dit boek eveneens 
hoop, want je kan je nu ook van dit juk verlossen.

Marcel Hendrickx

Voor meer info over 
de opleiding perfectionismecoach, 

kennismakingsworkshops OCP 
en/of inschrijving:

www.ocp-methodiek.be
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In dit artikel beschrijven we de positieve visie op (geestelijke) 

gezondheid. Daarin staat niet de pathologie, maar het welbe-

vinden van patiënten centraal. Dit uitgangspunt wordt uitge-

breider beschreven in het concept van Huber et al. (2011), en 

de aanpassingen op dat concept van Walburg (2015) en van 

Bannink en Jansen (2017). Alle concepten hebben het ‘vermo-

gen’ (competenties) van de patiënt als centraal begrip. Deze 

positieve visie, die inmiddels ook in de psychiatrie aan een op-

mars begonnen is onder de noemer ‘positieve psychiatrie’, zou 

weleens kunnen leiden tot grensverleggende vernieuwing en 

kostenbesparing in de zorg.

Positieve Psychiatrie
Zusje van de positieve psychologie
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krijgen bij het leven in de gemeenschap, en niet 

een afgezonderd leven binnen een beschermde 

woonomgeving dienen te leiden. 

Bannink en Jansen (2017) ontwikkelden een an-

der model van positieve gezondheidszorg, met 

name in de huisartsenpraktijk. Daarbij opteer-

den ze voor oplossingsgericht werken vanuit 

het paradigma van de synthese, in plaats van 

probleemgericht werken vanuit het paradigma 

van de analyse. Oplossingsgericht werken fo-

cust niet alleen op competenties, maar op alles 

wat werkt in het leven van patiënten, inclusief 

hun sterke kanten en hulpbronnen. Uiteraard 

wordt zowel het medische, probleemgerichte 

model als het oplossingsgerichte model in de 

medische praktijk gecombineerd.

Milton Erickson (Rossi, 1980) was één 

van de eerste psychiaters die in de jaren 

zeventig oplossingsgericht werkte. Hij 

gebruikte vaak de techniek ‘pseudo-oriën-

tatie in de tijd’. Tijdens hypnose vroeg hij 

zijn patiënten zich voor te stellen dat ze 

hem zes maanden later tegenkwamen en 

vertelden dat het probleem waarvoor ze bij 

hem kwamen was opgelost en hoe hen dat 

gelukt was. 

Hij suggereerde aan het eind van de 

hypnose amnesie voor wat er in de trance 

gebeurd was. En hoewel de patiënten niet 

altijd precies dezelfde oplossingen toe-

pasten als ze in hypnose hadden vermeld, 

bleek dat het met de meesten zes maan-

den later inderdaad beter ging.

Oplossingsgericht werken helpt patiënten bij het 

ontwikkelen van een visie voor een betere toe-

komst en bij het opmerken welke sterke kanten 

en hulpbronnen zij kunnen aanwenden om die 

visie werkelijkheid te laten worden. Die visie voor 

een betere toekomst kan vormgegeven worden 

door mentaal reizen in de tijd (Bannink, 2017). 

De hierboven beschreven ‘pseudo-oriëntatie in 

de tijd’ is daarvan een voorbeeld.

P
ositieve geestelijke 
gezondheidszorg 

In het streven naar kwaliteits-

verbetering is het behandelaanbod 

in de geestelijke gezondheidszorg 

(ggz) geoptimaliseerd op basis van richtlijnen en 

symptoomgeneeskunde. Dit kan ten koste gaan 

van de behoeften en context van het individu. 

Symptoomreductie is, mede door de huidige 

financieringsmethode, steeds meer het doel 

geworden. Hierdoor kwam er minder ruimte 

voor:

• leren omgaan met klachten;

• eigen regie voeren over de behandeling;

• ontdekken dat ondanks symptomen je 

bezig kunt zijn met betekenisvolle doelen 

die voldoening geven.

Ook in de somatische zorg sluit men steeds 

meer aan bij een positieve visie op gezond-

heid, die beter past bij de groeiende aandacht 

voor het managen van kwetsbaarheden in een 

ouder wordende populatie, waar chronische 

aandoeningen eerder regel dan uitzondering 

zijn. Delespaul en collega's. (2016) kwamen 

in een kritische analyse van het denken over 

gezondheid als afwezigheid van ziekte, hape-

rende hersenen, evidence-based richtlijnen en 

diagnostische zorgpaden tot de conclusie dat 

een nieuwe focus op positieve gezondheid kan 

leiden tot grensverleggende vernieuwing.

Hoe de positieve geestelijke gezondheidszorg er 

in de praktijk uit kan zien werd beschreven door 

Delleman (2014) en Bannink en Jansen (2017). 

Delleman hield een pleidooi voor integrale 
psychiatrie, waarbij het hanteren van een ne-

gatieve, klachtgerichte optiek ingebed is in een 

positieve krachtgerichte optiek, met een over-

koepelende focus op welbevinden. De kracht-

bronnen van patiënten en hun omgeving dienen 

maximaal te worden ingezet. Zowel in diag-

nostiek als behandeling dient die focus terug 

te komen. Een ander belangrijk uitgangspunt is 

dat patiënten zo veel als mogelijk hulp dienen te 

■  Fredrike Bannink & Frenk Peeters
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Het vermogen vooruit en achteruit te reizen in 

de tijd is essentieel voor overleving: om vooruit 

te komen moeten we ons alternatieve – betere – 

realiteiten kunnen voorstellen en erin geloven dat 

we die ook kunnen bereiken.

Omdat de gewenste uitkomst niets te maken 

hoeft te hebben met het probleem of de klacht 

kan oplossingsgericht werken gezien worden 

als een diagnose-overstijgende behandelvorm 

(Bakker & Bannink, 2008; Bannink, 2013, 2016). 

Het bestaat uit het pragmatisch toepassen van 

een aantal principes en interventies, het best te 

omschrijven als het vinden van de directe route 

naar wat werkt. De twee basisaannamen zijn: 

1. Als iets (beter) werkt, doe er meer van.

2. Als iets niet werkt, stop ermee en doe iets 

anders.

Het is een pragmatische stroming – het draait 

om het vinden van wat voor deze patiënt op dit 

moment in deze context werkt. De nadruk ligt op 

het construeren van oplossingen als tegenwicht 

voor de traditionele nadruk op de analyse van 

problemen. 

Oplossingsgerichte therapie verschilt van andere 

vormen van psychotherapie op twee belangrijke 

punten:

1. Veel therapievormen hebben een explicie-

te theorie over het ontstaan en in stand 

houden van problemen. Oplossingsgerichte 

therapie heeft geen aannamen over hoe 

mensen in moeilijkheden geraken. 

2. Veel therapievormen gaan ervan uit dat ken-

nis over het ontstaan van problemen nodig 

is om mensen te helpen beter te worden. 

Dit lineair causaal denken is exemplarisch 

voor hantering van een medisch model. 

Oplossingsgerichte therapie gaat uit van een 

ander paradigma, waarbij (oorzaken van) 

problemen ons niets vertellen over hoe we 

voor patiënten nuttig kunnen zijn (zie voor 

uitleg het artikel Positieve gezondheidszorg 

van Bannink en Jansen in dit nummer). 

Positieve psychiatrie
De positieve psychiatrie kan worden gezien 

als een vorm van positieve gezondheidszorg. 

Het neemt het bevorderen van welbevinden 

als algemene noemer en laat de preoccupatie 

met pathologie los. De positieve psychiatrie 

wordt volgens Delleman (2014) (zie eerder in dit 

artikel) gevoed door drie bronnen: de positieve 

psychologie, het hersteldenken en de kennis van 

aspecifieke factoren. 

Over de positieve psychologie hoeven we u niets 

meer te vertellen. De herstelbenadering tracht 

nadrukkelijk het perspectief van cliënten – men 

spreekt liever van cliënten dan patiënten – met 

psychische aandoeningen centraal te stellen. 

Het gaat niet alleen om zelfbeschikking en 

cliëntenrechten, maar ook over begrippen als 

eigenwaarde, erkenning en hoop. Herstel gaat 

over het verbeteren van welbevinden, meer dan 

behandelen van ziekte. Het gaat over (leren) 

leven met psychische klachten, beperking of 

kwetsbaarheid, waarbij mogelijkheden en sterke 

kanten centraal staan (in tegenstelling tot on-

mogelijkheden van de beperking, aandoening of 

kwetsbaarheid). Herstel is een individueel proces 

waarbij het (weer) functioneren in sociale rollen 

(bijvoorbeeld als (groot)ouder, werknemer) een 

belangrijk streven is. De herstelbeweging gaat 

ervan uit dat cliënten zich niet langer moeten 

definiëren in relatie tot de zorg, maar in relatie 

tot het eigen leven: de zorg dient bij hun leven 

aan te sluiten en niet andersom. 

Bij aspecifieke factoren gaat het over de kern-

condities van de hulpverlening (denk aan een 

goede werkrelatie en het actief aanspreken van 

de patiënt) en over de motivatie, verwachting en 

houding van de patiënt.

Wij voegen hieraan in ons concept van positieve 

psychiatrie (Bannink & Peeters, 2018) een vierde 

bron van kennis toe: oplossingsgericht werken, 

omdat dit model de taal en de vragen heeft, die 

de positieve psychologie en herstelbeweging 

vaak ontberen (zie eerder in dit artikel). Ook 

heeft oplossingsgericht werken de interventies 

om patiënten te motiveren tot gedragsveran-

dering. Uit onderzoek blijkt dat oplossingsge-

richt werken korter is dan andere vormen van 

psychotherapie, de autonomie van patiënten 

goed is gewaarborgd, en er minder burn-out is 
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bij behandelaars (Franklin et al., 2012; Medina & 

Beyebach, 2014).

In 2015 verscheen in de VS Positive Psychiatry – het 

eerste boek over dit onderwerp. Daarin benadruk-

ten de redacteuren Jeste en Palmer dat de positie-

ve psychiatrie niet bedoeld is om de traditionele 

psychiatrie te vervangen, maar aan te vullen en te 

verrijken. Hun definitie van positieve psychiatrie is: 

“The science and practice of psychiatry that 

seeks to understand and promote well-being 

through assessments and interventions aimed 

at enhancing positive psychosocial factors 

among people who have or are at high risk 

for developing mental or physical illnesses.”

Ook Jeste en Palmer (2015, p. 5) stelden dat de 

tijd rijp is om het concept positieve gezondheid 

centraal te stellen in de psychiatrie, en dat het de 

missie van de psychiatrie is om meer te doen dan 

alleen symptoomreductie bij psychische stoornis-

sen. Het is ook de bedoeling patiënten te helpen 

te groeien, te floreren, zich te ontwikkelen en een 

leven met meer voldoening te leiden. 

De positieve psychiatrie verschilt volgens hen van 

traditionele psychiatrie op drie punten (Tabel 1):

1. Positieve psychiatrie blijft als medische we-

tenschap gericht op de toepassingen binnen 

patiëntpopulaties, met name mensen met, 

of met een hoog risico op, psychische en 

fysieke stoornissen.

2. Positieve psychiatrie richt zich op het onder-

zoeken van de neurobiologische aspecten 

van positieve psychosociale factoren als 

veerkracht, wijsheid en optimisme.

3. Positieve psychiatrie houdt zich meer bezig 

met preventie dan de traditionele psychi-

atrie. Denk aan met name secundaire en 

tertiaire preventie, waarbij datgene wat 

bruikbaar is om verslechtering van het toe-

standsbeeld te voorkomen of ‘beter’ te blij-

ven na herstel. Daarbij gaat het niet alleen 

om het verminderen van kwetsbaarheid, 

maar ook over het vergroten van veerkracht 

en herstelvermogen.

“Psychiatry is the most appropriate of all 

medical specialties to promote these positive 

traits in people with mental illnesses as well 

as in those with physical illnesses. More 

than any other medical specialty, psychiatry 

focuses on interventions aimed at behavior 

change.” 

Traditionele psychiatrie Positieve psychiatrie

Patiënten Mensen met psychische stoornissen
Mensen met, of met een hoog risico 
op het ontwikkelen van, psychische of 
lichamelijke ziektes

Focus diagnose Psychopathologie
Positieve zaken als sterke kanten en 
hulpbronnen

Focus research Risicofactoren, neuropathologie Protectieve factoren, neuroplasticiteit

Doel 

behandeling
Symptoomreductie en 
terugvalpreventie

Herstel, toegenomen welbevinden, 
succesvol ouder worden, posttraumatische 
groei

Behandeling

Medicatie en meestal 
kortdurende psychotherapie 
voor symptoomreductie en 
terugvalpreventie

Psychosociale en gedragsinterventies 
om sterke kanten en hulpbronnen te 
versterken

Preventie Weinig aandacht voor preventie
Belangrijke focus gedurende de gehele 
levenscyclus

Tabel 1. Verschillen traditionele en positieve psychiatrie (Jeste & Palmer, 2015)
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Relatie met positieve psychologie
De concepten van de positieve psychiatrie zijn 

voor een groot deel gebaseerd op die van de 

positieve psychologie, daarover is iedereen het 

wel eens. Aan de ene kant pleit men ervoor beide 

vooral niet te zien als concurrenten, maar als 

bondgenoten, met een grote overlap in concep-

ten en doel. Ze kunnen elkaar goed informeren 

en goed aanvullen. 

Aan de andere kant wil de positieve psychiatrie 

zich onderscheiden van de positieve psycholo-

gie, door zich uitdrukkelijk bezig te houden met 

onderzoek en behandeling van ‘echte patiënten’ 

(terwijl de positieve psychologie zich zou bezig-

houden met onderzoek en behandeling van ‘nor-

male mensen’ – hetgeen overigens niet altijd het 

geval is). Bovendien wil de positieve psychiatrie 

haar concepten graag in de biologie verankerd 

zien, en vindt dit bij uitstek haar taak. Ook hierop 

valt wel iets af te dingen, omdat ook vanuit de 

positieve psychologie onderzoek wordt verricht 

naar de neurologische substraten van concepten 

als welbevinden en positieve emoties.

Singh (2015, p. 327) verwoordde het misschien 

nog het beste als volgt:

“Positive mental health includes both posi-

tive psychiatry (which predominantly studies 

behaviors of people with mental health 

disorders and also some behaviors of people 

without mental health disorders) and positive 

psychology (which predominantly studies 

behaviors of people without mental health 

disorders and also some behaviors of people 

with mental health disorders). 

In other words, if positive mental health is 

the parent, positive psychology is the elder 

sister and positive psychiatry the younger.”

Conclusie
De positieve psychologie en positieve psychiatrie 

passen als twee zusjes goed binnen de nieuwe 

ontwikkelingen in de zorg. In een recent rapport 

hield de Raad voor Volksgezondheid en Samenle-

ving (2017) een pleidooi om de context waarbin-

nen de zorg wordt verleend centraal te stellen in 

praktijk, beleid en financiering van de zorg. Veel 

van wat waardevol is in de persoonlijke relatie 

tussen patiënten en behandelaars is met de 

bestaande onderzoeksmethoden en indicatoren 

niet te vatten. De onderliggende aanname van 

het RVS is dat zorg die als effectief bewezen is 

niet altijd goede zorg is. Goede zorg is volgens de 

Raad niet alleen een kwestie van verstand, maar 

ook van hart en ziel. Het kiezen van de juiste 

interventie – een goede match tussen specifieke 

interventies en karakteristieken van de patiënt – is 

belangrijk, evenals het zoveel mogelijk betrekken 

van de patiënt bij de behandeling. Een betere ba-

lans tussen de focus op ‘what’s wrong with you’ 
en ‘what’s right with you’ zal ook de psychiatrie 

kunnen verrijken.

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog en jurist. 

Zij heeft een praktijk voor therapie, training, 

coaching en mediation, Amsterdam. Zij is een 

internationaal keynote spreker, trainer en auteur 

van rond de 40 boeken. 

www.fredrikebannink.com

Frenk Peeters is psychiater en hoogleraar behan-

deling stemmingsstoornissen aan de Capaciteits-

groep Psychiatrie en Neuropsychologie, Maas-

tricht UMC+.

Zij zijn de auteurs van Positieve Psychiatrie, dat 

begin 2018 zal verschijnen bij Boom Uitgevers.

Referenties
• Bakker, J.M., & Bannink, F.P. (2008). Oplos-

singsgerichte therapie in de psychiatrische 

praktijk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 1, 

55-59.

• Bannink, F.P. (2013). Oplossingsgerichte vra-
gen: Handboek oplossingsgerichte gespreks-
voering (3e gewijzigde druk). Amsterdam: 

Pearson. 

• Bannink, F.P. (2016). Serie 101 oplossings-
gerichte vragen voor hulp bij 1. Angst; 2. 
Depressie; 3 Trauma. Amsterdam: Pearson.

• Bannink, F.P. (2017). Mentaal reizen in de 

tijd. Tijdschrift Positieve Psychologie, 2, 



92    november nr. 4 2017 | TPP

16-21.

• Bannink, F.P., & Jansen, P.J.H.A. (2017) 

Positieve gezondheidszorg: Oplossingsgericht 
werken in de huisartsenpraktijk. Amsterdam: 

Pearson.

• Bannink, F.P. & Peeters, F. (2018, in druk). 

Positieve psychiatrie. Amsterdam: Boom.

• Delespaul, P., Milo, M., Schalken, F., Boevink, 

W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ. Leusden: 

Diagnosis Uitgevers.

• Delleman, O. (2014). ‘Positieve psychiatrie’ als 

visie voor de praktijk van de ggz. MGV, 69, 3, 

16-23.

• Franklin, C., Trepper, C.S., Gingerich, W.J., 

& McCollum, E.E. (2012). Solution-focused 
brief therapy: A handbook of evidence based 
practice. New York: Oxford University Press.

• Huber, M., Knottnerus, J.A., Green, L., Horst, 

H. van der, Jadad, A.R., et al. (2011). How 

should we define health? British Medical 
Journal, 343, pp. d4163.

• Jeste, D.V., & Palmer, B.W. (Eds.) (2015). 

Positive Psychiatry: A clinical handbook. 
Washington DC: American Psychiatric 

Publishing.

• Medina, A., & Beyebach, M. (2014). The 

impact of solution-focused training on 

professionals’ beliefs, practices and burn-out 

of child protection workers in Tenerife Island. 

Child Care in Practice, 20, 1, 7-36.

• Rossi, E.L. (Eds.) (1980). The nature of 
hypnosis and suggestion by Milton Erickson 
(collected papers). New York: Irvington.

• Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 

(RVS) (2017). Zonder context geen bewijs 
– de illusie van evidence-based practice in 
de zorg. https://www.raadrvs.nl/publicaties/

item/zonder-context-geen-bewijs.

• Singh, A.R. (2015). Bioethics of positive psy-

chiatry. In: D.V. Jeste & B.W. Palmer (2015). 

Positive psychiatry (pp 325-346). Washing-

ton DC: American Psychiatric Publishing.

• Walburg, J.A. (2015). Positieve gezondheid. 
Houten: Bohn Stafleu van Loghem.

Businezz helpt jou, samen met de beste auteurs, aan de kennis 
die jou verder gaat helpen. Via boeken, e-books en meer. 

Persoonlijk geholpen, snel gevonden en eenvoudig besteld. Ilse Vooren en Merlijn Koch

Ga voor meer boeken, auteurs en thema’s naar Businezz.nl



 november nr. 4 2017 | TPP    93 










     








       

      


         



               

























           








               


          


         



               




















      







    


      

         


               






94    november nr. 4 2017 | TPP

Het volgende nummer van TPP heeft als thema 

De eerste uitgave van 2018 verschijnt eind februari 

Ernst Bohlmeijer over de kracht van DANKBAARHEID

Positieve coaching

Tom Hendriks: De kunst van het loslaten

Het Mindfulness Based Strength Program in actie

Coaching

Colofon
Tijdschrift Positieve Psychologie
ISSN 2452-4182

Met het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) 
maken we de toepassing van de wetenschap-
pelijke principes van de positieve psychologie 
toegankelijk voor mensen uit de praktijk. Het TPP 
publiceert artikelen over de wetenschappelijke 
onderbouwing van positieve psychologie, de 
ontwikkeling van praktijktoepassingen en de eva-
luatie ervan. Het tijdschrift bevordert de dialoog 
tussen praktijk en wetenschap. Kennis als kern 
van verbinding.

Tijdschrift Positieve Psychologie
is een uitgave van 
KloosterhofAcquisitie Services Uitgeverij B.V.
Napoleonsweg 128A, 6086 AJ NEER
T. 0475-597151 
F. 0475-597153
info@kloosterhof.nl  
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Hoofdredactie
Jan Walburg
j.a.walburg@utwente.nl

Eindredactie
Loes Helwegen
Liesbeth Rienties

Redactie
Fredrike Bannink, eigen praktijk 
Jacqueline Boerefijn, Positief Onderwijs
Djoerd Hiemstra, NHL Hogeschool Leeuwarden
Erik Overdick, Forward Company
Matthijs Steeneveld, Steeneveld Training 
en Coaching
Marianne van Woerkom, Tilburg University
Hein Zegers, positieve-psychologiepionier

De redactie is onafhankelijk en werkt op basis
van een redactiestatuut.

Bladmanagement en redactiesecretariaat
Janet Rienties
janet@kloosterhof.nl

Vormgeving
Marie-José Verstappen 
marie-jose@kloosterhof.nl 

Annemieke Peeters
vormgeving@kloosterhof.nl

Marketing 
Eric Vullers
T. 0475-597151  
eric@kloosterhof.nl
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl  

Online & events
Jorg Winkelmolen
jorg@kloosterhof.nl
T. 0475-597152

Administratie

Papieren abonnement
Abonnementsprijs: E 79,50 per
abonnementsperiode van 4 uitgaven. 
Tarieven voor verzending van abonnementen
naar het buitenland wijken af,
zie www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Nieuwe abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en worden aangegaan
tot wederopzegging. Betaling geschiedt
uiterlijk 14 dagen na ontvangst van
de toegezonden factuur. U ontvangt
automatisch onze maandelijkse gratis
nieuwsbrief.

Digitaal abonnement
Abonnementsprijs: E 22,00 per
abonnementsperiode van 4 uitgaven.
Neem een digitaal abonnement op
www.ProfessioneelBegeleiden.nl en ontvang
de komende 4 uitgaven in uw account.
U ontvangt dezelfde versie als de papieren
uitgave, alleen dan digitaal in PDF vorm.
Uiteraard stellen wij u op de hoogte
wanneer een nieuwe uitgave beschikbaar
is! Na 4 uitgaven stopt het abonnement
automatisch.

Voor meer informatie, aanmelden
en wijzigingen: 
Yvonne van Pol 
T. 0475-600944
yvonne@kloosterhof.nl  
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Verschijningsdata
Jaargang 3
Nr. 1  eind  februari 2018 
Nr. 1  eind  mei 2018
Nr. 1  eind  augustus 2018
Nr. 1  eind  november 2018

Aanleveren kopij
Jaargang 3
Nr. 2  1 januari 2018
Nr. 3  1 april 2018
Nr. 4  1 juli 2018

Auteursinstructie
www.tijdschriftpositievepsychologie.nl

Reserveren en aanleveren advertenties
uiterlijk 4 weken voor verschijningsdatum

© Tijdschrift Positieve Psychologie. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Uitgever en redactie verklaren dat deze 
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samengesteld; evenwel kunnen 
uitgever en redactie op geen enkele wijze aan-
sprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid 
of volledigheid van de informatie.



 Locht 117, Veldhoven  Tel: 040 - 29 55 999  secretariaat@alba-academie.nl  www.alba-academie.nl 

Het werkt vaak beter als je het van
meerdere kanten bekijkt.

punctueel creatief

Nieuwe perspectieven bieden nieuwe kansen. Bij Alba-academie leiden we coaches en leiders 
daarom op vanuit Inclusive Leadership. Een inspirerende methode die het denken, doen, voelen 

en zijn verbindt. Zo brengen we het vuur weer terug in mensen, teams en organisaties.



Een psychologische 
kijk op mensen in 
werksituaties
Premaster arbeids- en organisatiepsychologie
Mastervariant arbeids- en organisatiepsychologie

65
17

13
6

Open Universiteit
www.ou.nl


