
Meer weten over Positieve Gezondheid? Kijk op www.vilans.nl of www.iph.nl. 

Gespreksinstrument Positieve Gezondheid      (hulpverlenersinformatie) 
 
Doel 
Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit 
concept wordt gezondheid niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen 
van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel 
mogelijk eigen regie te voeren. 
 
De WHO stelt dat gezondheid een toestand van compleet welbevinden is, lichamelijk psychisch en 
sociaal. Maar eigenlijk zou dat betekenen dat vrijwel niemand gezond is. Zelfs als je geen ziekte 
hebt, doen zich gebeurtenissen voor in het leven waardoor het tijdelijk niet goed gaat. Zoals een 
echtscheiding of het overlijden van een dierbare. Daar komt bij dat de definitie weinig recht doet 
aan mensen met een chronische ziekte. Het impliciete appel is dat je mensen moet blijven 
doorbehandelen, net zo lang tot ze een toestand van compleet welbevinden hebben bereikt. Dat 
kan niet de bedoeling zijn, aldus Huber. 
 
Toelichting instrument 
Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met 
die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele 
en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 
 
Hoe werkt het gespreksinstrument? 
Mensen kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je 
je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, 
zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden? Hulpverleners en hun 
patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. “Wat is voor ú echt 
belangrijk?” “Wat zou u willen veranderen?” 
 
Hulpverleners bedenken samen met de patiënten wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de 
situatie te verbeteren. De verschillende mogelijkheden maken de hulpverleners voor de patiënt 
zichtbaar en vindbaar. 

 
 
Hoe kan een patiënt meedoen? 

• Laat de patiënt een persoonlijk account aanmaken op www.mijnpositievegezondheid.nl  
• Na het inloggen kan de patiënt de test starten. 
• Indien gewenst kan op een later moment opnieuw worden ingelogd om de test nogmaals 

te doen 
 

Hoe krijgt een patiënt de uitkomst in zijn/haar bezit? 
De testresultaten worden gepresenteerd aan de hand van het spinnenwebmodel. Dit ingevulde 
model kan vervolgens worden gedownload, opgeslagen of geprint. 

http://www.vilans.nl/
http://www.iph.nl/
http://www.mijnpositievegezondheid.nl/

