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In dit artikel neem ik u graag mee langs een 
7-tal beweegredenen waarom u gezond cen-
traal zou willen stellen in uw dagelijkse prak-
tijk en wat dat zou kunnen betekenen voor u 
als professional in die zorg. Ook beschrijf ik in 
een voorbeeld hoe dat vorm kan krijgen, zodat 
u zelf kunt bepalen of u het inderdaad al an-
ders doet of dat u bepaalde zaken misschien 
toch anders wilt gaan doen. Uiteindelijk heeft 
u zelf de regie. 

Waarom zou u gezond centraal stellen in 
uw dagelijkse praktijk?

1. …omdat u de mens centraal wilt stellen 
in uw werk
Veel professionals hebben voor de zorg ge-
kozen omdat ze graag met mensen werken. 
Wellicht dat dat ook voor u geldt. En dat u 
ook graag wilt kijken naar wat die mens nodig 
heeft en dit mogelijk maken, in plaats van 

andersom; doen wat er mogelijk is binnen 
het huidige systeem. De mens centraal stellen 
vraagt bijna altijd om maatwerk. Dit past vaak 
niet binnen het systeem van wet- en regelge-
ving en protocollen die ons van alles voor-
schrijven, zoals bijvoorbeeld iedere ochtend 
de bloeddruk opnemen, maximaal 9 behan-
delingen uitvoeren, eerst een diagnose stellen 
voordat er behandeld mag worden. De inspec-
tie, de zorgverzekeraar en anderen maken het 
professionals niet makkelijk om eigenaar te 
zijn van hun professie. Het gaat vaak meer 
om wat we allemaal moeten dan om het 
ontmoeten. Veel professionals voelen zich 
vaak niet gelegitimeerd om van de wetten en 
regels af te wijken. Altijd schipperen tussen 
aan de ene kant dát bieden wat de mens 
tegenover je nodig heeft en aan de andere 
kant wat het systeem van je vraagt. Dat geeft 
stress. Het is dan ook niet voor niets dat er 
een hele beweging op gang is gekomen die 
zegt: ‘Het roer moet om!

De mens centraal stellen vraagt in veel geval-
len buiten het gebaande pad gaan. Dat doen 
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veel professionals vaak al, maar dit moet je 
ook durven. Bovendien vraagt het eveneens 
het loslaten van een aantal zekerheden. Er is 
dan ook ‘ander houvast’ nodig, zoals Wouter 
Hart dat in zijn nieuwe boek ‘Anders vasthou-
den’ zo mooi beschrijft. Het gaat er niet om 
dat we ons strikt houden aan de wetten en 
regels die er zijn, maar het gaat erom dat we 
recht doen aan de onderliggende principes. 
Wanneer we positieve gezondheid als vertrek-
punt nemen in de zorg, geldt datzelfde. Het 
is geen nieuwe wet of norm waar iedereen 
precies aan moet voldoen; het gaat erom dat 
de onderliggende principes, zoals eigen regie, 
veerkracht, de vermogens van mensen en de 
zes dimensies, een belangrijke plek krijgen in 
onze manier van werken, samenwerken en 
organiseren. Ook in het besturen, financieren 
en verantwoorden van zorg zouden deze prin-
cipes moeten doorklinken. Dit vraagt in eerste 
instantie van ons allemaal dat we een ander 
gesprek voeren met elkaar en bovenal naar 
elkaar luisteren! Dan weten we wie de ander 
is, die mens centraal stellen, want alleen zo 
kun je maatwerk leveren. Dit geldt voor zowel 
de professional in relatie tot de cliënt, als ook 
voor de manager en bestuurder.
Even die richtlijnen en protocollen aan de kant 
en los daarvan luisteren naar wat iemand echt 
nodig heeft, kan soms tot bijzondere gesprek-
ken leiden. Zo vertelde een fysiotherapeut dat 
hij door het andere brede gesprek op basis 
van de zes dimensies van positieve gezondheid 
te voeren met zijn cliënt, de behandeling een 
hele andere wending had gekregen. Samen 
waren zij tot de conclusie gekomen dat hij 
mogelijk beter eerst met zijn vrouw in gesprek 
kon gaan over hun relatie. Zijn nekklachten 
bleken namelijk gerelateerd aan relatiestress. 
Luisteren en loslaten zijn dan voor de profes-
sional belangrijke vaardigheden.

2. …omdat u met echte gezondheidszorg 
bezig wilt zijn
Binnen onze huidige gezondheidszorg is alles 
georganiseerd rondom ziekten en beperkin-
gen; onze organisaties, onze professionals, 
de manier waarop we gefinancierd worden 
en zelfs de wettelijke kaders zijn hierop 
gebaseerd; van de zorg voor maatschappelijk 
ondersteuning tot de langdurige zorg (Wmo, 
Zvw, Wlz).
Eigenlijk kun je zeggen dat onze gezond-
heidszorg meer gaat over ziektezorg. Er 
wordt vooral gewerkt aan het voorkomen of 
behandelen van ziekte. Echte gezondheidszorg 

vraagt gezondheid als vertrekpunt te nemen. 
En als we het dan over gezondheid hebben, 
dan gebruiken we liever niet meer de oude 
definitie van de Wereldgezondheidsorganisa-
tie uit 1948, die zegt dat je pas gezond bent 
wanneer je een volledige toestand van fysiek, 
mentaal en sociaal welbevinden hebt, want 
dit betekent namelijk dat niemand gezond is 
of kan zijn.

Idealiter gebruiken we het nieuwe concept van 
positieve gezondheid van Machteld Huber. Dit 
nieuwe concept is veel dynamischer omdat 
het gaat over het vermogen van mensen om 
zich aan te passen en de eigen regie te voeren 
in het licht van de uitdagingen die het leven 
biedt op zowel emotioneel, fysiek als sociaal 
vlak. Het concept bestaat uit zes dimensies; 
naast het lichamelijke, het mentale en het 
sociale (meedoen), worden ook het dagelijks 
functioneren, zingeving en kwaliteit van leven 
beschreven.
Dit concept sluit veel beter aan bij dat waar 
mensen voor staan, een volledige toestand 
van fysiek, sociaal en mentaal welbevinden is 
immers voor niemand haalbaar. 
Uitgaan van gezondheid en positieve gezond-
heid in het bijzonder, betekent voor u als 
professional anders kijken, denken en doen 
in uw werk. En dit vraagt naast een andere 
houding ook andere kennis en kunde, name-
lijk niet alleen over pathogenese (ziekteleer), 
maar ook over salutogenese (gezondheids-
leer); niet alleen over het biomedische model, 
maar ook over het sociaalecologische model 
en niet alleen over het genezen van ziekten, 
maar ook over het creëren en bevorderen van 
gezondheid.
Vertrekken vanuit de mens en diens gezond-
heid doet veel meer recht aan de complexiteit 
van de problematiek waar mensen c.q. de ge-
hele samenleving mee te maken heeft. De ‘di-
agnose-recept aanpak’ heeft tot op heden de 
gezondheidsverschillen in onze samenleving 
nog niet kunnen beslechten. De werkelijkheid 
is complex. Alles hangt met alles samen! En 
dat vraagt een ander vertrekpunt van ons als 
professionals in die gezondheidszorg. 
De huisarts vertelt over een voormalig vluchte-
ling die al twee jaar bij hem in de praktijk 

komt. De man slaapt slecht en is depressief. 
Hij slikt al enige tijd slaapmedicatie en anti-
depressiva. Maar dat lijkt hem niet te helpen. 
Door een ander gesprek met hem te voeren, 
niet alleen gericht op de klacht, maar over zijn 
hele leven, blijkt dat hij erg graag ander werk 
zou doen. Zijn huidige baan biedt weinig uit-
daging en vraagt weinig scholing, terwijl deze 
man juist hoog opgeleid is. In overleg met de 
man bespreekt de huisarts zijn bevindingen 
met het Sociaal team. Zij kaarten dit aan bij 
de gemeente die uiteindelijk samen met hem 
op zoek gaat naar passend werk. Wanneer 
hij dit eenmaal gevonden heeft, blijkt dat hij 
helemaal geen slaapmedicatie en antidepres-
siva meer nodig heeft. Die worden dan ook 
afgebouwd.

3) ..omdat u vooral de perspectieven van 
mensen wilt benadrukken 
Nederlanders worden ouder en hebben 
daardoor vaak meerdere klachten. Klachten 
die in veel gevallen chronisch zijn. Door de 
focus iedere keer op die klachten te leggen, 
worden ze alleen maar groter. Alles wat je 
aandacht geeft groeit. Dat geldt hier ook, 
maar aandacht maakt ook alles mooier. Dus 
aandacht voor de kracht en de mogelijkhe-
den van mensen in plaats van de klacht zou 
eigenlijk veel beter zijn. Een mooi voorbeeld is 
de rollatorrace, waarbij mensen die een risico 
lopen om te vallen, worden uitgenodigd voor 
het trainen voor een rollatorrace in plaats van 
voor een valpreventiecursus. De inhoud van 
de training is in beide gevallen hetzelfde, de 
benaming ervan maakt het verschil. Bij de 
rollatorrace worden mensen aangesproken 
op hun kracht en mogelijkheden en bij de 
valpreventiecursus wordt meer gekeken naar 
de klacht en beperkingen.
Uitgaan van gezondheid en de bedoeling 
impliceert nog niet dat er ook gekeken wordt 
naar perspectieven. We zijn zo gewend om te 
focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen 
door traditionele probleemoplossende metho-
den dat we vaak vergeten te kijken naar wat er 
wel goed gaat. Dat is ook niet zo gek, zo zijn 
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we allemaal opgeleid. En daarom wordt van 
ons gevraagd dat we niet alleen goed luisteren 
maar vooral ook andere vragen stellen. Vragen 
bepalen immers de richting waar we naar toe 
bewegen. Er zijn dus geen neutrale vragen. Het 
is de kunst om zorgvuldig de juiste, positieve 
vragen te kiezen. Die vragen wekken enthousi-
asme op om actie te ondernemen.

Een diëtiste die was gaan werken vanuit 
positieve gezondheid vertelde dat zij onlangs 
een man op haar spreekuur kreeg die, toen 
zij hem vroeg ‘Hoe gaat het met u?’ zich 
meteen verontschuldigde en zei ‘Het lukt niet 
met mijn dieet, ik ben helemaal niets afgeval-
len’. Waarop ze zei: ‘Dat vraag ik niet, ik wil 
graag weten hoe het met u gaat’. Waarop hij 
verzuchtte dat hoewel hij nu werkeloos thuis 
zat, het hem niet lukte te sporten en zich aan 
zijn dieet te houden. Hij voelde zich lusteloos 
en nutteloos. De diëtiste besloot het andere 
brede gesprek met hem te voeren op basis van 
de zes dimensies van positieve gezondheid. 
En al snel ging het gesprek over waar de man 
energie van kreeg. Hij hield altijd enorm van 
tuinieren, maar dat was er de laatste jaren 
eigenlijk wat bij ingeschoten. Hij had altijd een 
moestuin gehad. Geen kruiden, maar dat leek 
hem ook nog wel leuk… 
Het gesprek met de man eindigde met een 
plan voor het opzetten van een moes- en 
kruidentuin, zodat hij naast een daginvulling, 
dagelijkse beweging, gezonde groenten ook 
zoutvervangers uit de eigen tuin kon oog-
sten. Bij het weggaan zei de man dat hij het 
gesprek als enorm prettig en waardevol had 
ervaren. En de diëtiste had er ook een goed 
gevoel over. Het was dan wel een heel ander 
consult geworden dan ze normaal gesproken 
gewend was, met een plan met hele andere 
handelingsperspectieven, maar de man had 
zijn perspectieven op een rij!

4) … omdat u graag samenwerkt
Werken vanuit het brede concept van positieve 
gezondheid vraagt om meer samenwerking 
zowel met de cliënt, als binnen en tussen ver-
schillende organisaties. Het concept laat zien 
dat gezondheid bestaat uit verschillende di-
mensies, die tegelijkertijd mooie aanknopings-

punten zijn om de gezondheid van de mens 
te bevorderen. Veelal geven professionals aan 
dat ze op lang niet al die dimensies even veel 
expertise hebben of handelingsperspectieven 
kennen. Dat is ook niet zo erg. Het is goed om 
andere initiatieven of partijen te vinden die 
dan wel de expertise hebben op die betref-
fende dimensie. En zo langzamerhand wordt 
dit ook steeds meer gemeengoed; denk aan 
initiatieven als Welzijn op recept, Bewegen 
op recept, Kunst op recept, Natuur op recept 
of Dansen op recept. Hoewel nog wel in me-
dische taal ‘als recept’ beschreven, geeft het 
aan dat andere dan de medische oplossingen 
een plek krijgen in de spreekkamer.
Positieve gezondheid gaat daarnaast ook 
vooral over de eigen regie en het aanpas-
singsvermogen van een individu op de zes ver-
schillende dimensies. En dat is voor iedereen 
anders. Dit betekent voor de professional dat 
er echt maatwerk geleverd moet worden. En 
dat ook samenwerking met andere, misschien 
nog wel, onbekende partners, moet worden 
gezocht; van dichtbij de cliënt, informeel naar 
formele ondersteuning en zorg. En dit vraagt 
om niet alleen de medici in de tweede lijn 
kennen, maar vooral ook de gezondheidsbe-
vorderaars, welzijnswerkers en vrijwilligers in 
de nulde lijn. Daarvoor moet je elkaar kunnen 
vinden en je met elkaar verbinden. 

De huisarts die deelnam in het Netwerk 
positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei, 
kwam er tijdens een netwerkbijeenkomst ach-
ter, dat er veel verschillende partijen bezig zijn 
met zaken die hij van groot belang acht voor 
zijn cliënten; te denken aan een maatjespro-
ject, een vrijwilligersorganisatie die levensvra-
gen met ouderen bespreekt, wandelgroepen, 
kaartmiddagen en eetclubjes. In plaats van 
doorverwijzen naar de medici in de tweede lijn 
met een focus op de klacht, gaat hij inmiddels 
steeds vaker op zoek naar de mogelijkheden 
van mensen, al dan niet met behulp van de 
nulde lijn. Elkaar kennen, verkennen, vinden 
en verbinden zijn hierbij van groot belang! Po-
sitieve gezondheid als vertrekpunt in de zorg 
betekent een vanzelfsprekende verbinding 
tussen welzijn en zorg.

5) … omdat u voelt dat het gaat om een 
beweging

Al sinds de invoering van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning in 2006 is er sprake van 
een grote beweging in het sociale domein. 
Eigen kracht, zelfredzaamheid en meedoen 
zijn termen waar professionals sindsdien mee 
bezig zijn. Ook de verschuiving van ‘Ziekte 
& Zorg’ naar ‘ Gezondheid & Gedrag’, waar 
de Raad voor de Volksgezondheid in 2010 
al over schreef, de opkomst van persoonlijke 
preventie en persoonsgerichte zorg, het ‘blue 
zones’-verhaal, zijn allemaal initiatieven binnen 
die beweging. Datzelfde geldt voor begrippen 
als eigenaarschap en zelforganisatie. Werken 
vanuit gezondheid, positieve gezondheid is 
dan ook geen hype te noemen, maar past 

goed bij al deze maatschappelijke ontwikke-
lingen. Het centrale principe van een positief 
gezonde mindset die de eigen regie van 
mensen centraal stelt, sluit namelijk mooi aan 
bij het principe om mensen zoveel mogelijk 
autonomie te geven om hun werk zelfstandig 
en naar eigen inzicht uit te voeren. Eigenlijk 
kun je zeggen dat iedereen andere vormen, 
methodieken en benamingen kiest, maar dat 
er allemaal dezelfde soort principes, oftewel 
waarden onderliggen. Er is geen weg meer 
terug, de beweging is in volle gang.
De vraag is ‘wat voelt u hiervan?’ Waar staat 
u zelf in die beweging die al een tijd gaande 
is. Waar bent u mee bezig? Beweegt u mee? 
Waar wilt u zelf naar toe? Wat vindt u belang-
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rijk? En wat heb je nodig om daar te komen?
Niet alleen professionals, ook een aantal grote 
zorgverzekeraars hebben het concept van 
positieve gezondheid inmiddels omarmd. En 
bewegen mee! Er wordt, zij het nog mondjes 
maat, onderzoek uitgevoerd naar de effecten. 
Hoewel het werken vanuit positieve gezond-
heid dus nog niet volledig ‘evidence-based’ is, 
realiseert men zich dat het anders moet en dat 
er geen weg meer terug is. En met de wijsheid 
van Einstein in ons achterhoofd, namelijk ‘Dat 
je een probleem niet kunt oplossen met een-
zelfde manier van denken als hoe die ontstaan 
is’, gaat men nu toch aan de slag. Dat vraagt 
lef, vertrouwen en doorzettingsvermogen en 
bovenal een lerende houding van iedereen. 

6. …omdat u zelf graag meestuurt
Veel professionals hebben het liefst controle 
over datgene wat ze doen en moeten (gaan) 
doen. En zijn graag eigenaar van hun werk. 
Datzelfde geldt voor de cliënt, die heeft veelal 
ook graag de regie over zijn of haar eigen 
leven. En toch is dat geen vanzelfsprekendheid 
in de zorg. De systeemspelers sturen middels 
wet-, regelgeving en financiering hoe profes-
sionals hun dagelijkse werk moeten organi-
seren en het financieringssysteem bepaalt 
wat cliënten al dan niet vergoed krijgen. Wat 
betekent dat mensen niet krijgen wat ze nodig 
hebben, maar dat er gebeurt wat mogelijk 
is. Dit staat haaks op de wens om de mens, 
oftewel gezondheid weer centraal te stellen 
in de zorg. Wanneer dat gebeurt dan vraagt 
dat om maatwerk, geen enkel mens is immers 
hetzelfde. Eigen regie bij de mens betekent 

vervolgens ook ruimte en vrijheid voor de 
professional om de cliënt zo goed mogelijk te 
ondersteunen. En vraagt tegelijkertijd, heel 
paradoxaal, het loslaten van diens rol als regis-
seur in en van de zorg van de cliënt. Het gaat 
meer om ervaringsdeskundigheid dan alleen 
expertise.
Gezond als vertrekpunt nemen betekent dus 
echt anders denken en anders doen. En dat 
vraagt dan ook om samen op pad te gaan, te 
ervaren, te reflecteren, te leren en te experi-
menteren. Er bestaat immers geen blauwdruk 
voor deze nieuwe manier. Die moet samen 

uitgevonden worden. En dat vraagt lef, ge-
duld en vertrouwen om tegen de stroom in te 
blijven geloven dat het anders moet en kan. 
Inmiddels leven we in een tijdperk waarin 
maatschappelijke veranderingen elkaar snel 
opvolgen. De vraag is ‘laat je dit gebeuren of 
neem je zelf het heft in handen, stuur je zelf 
mee aan de veranderingen in de zorg, zodat 
de regie weer komt te liggen bij de mens, de 
cliënt, en de professional?’ 
Een van de allereerste bijeenkomsten met de 
huisartsen in Noord Limburg was een sessie 
waarin werd gedroomd over een gezond-
heidszorg met positieve gezondheid als ver-
trekpunt. Tijdens al die mooie dromen werd 
ook gezegd ‘Dit klinkt allemaal leuk en aar-
dig, maar wij kunnen het systeem toch niet 
veranderen?’. Waarop iemand zei; ‘Ja, maar 
wij zijn zelf het systeem. Als wij niet verande-
ren, niet met een andere manier van werken 
komen, dan verandert het zeker niet op een 
manier zoals wij dat voor ogen hebben’. Dit 
was het begin van een mooi experiment, dat 
overal in het land navolging krijgt, omdat deze 
huisartsen niet alleen anders zijn gaan denken, 
maar dat anders denken ook zijn gaan verta-
len in anders doen! En zij hebben daarbij zelfs 
de systeemspelers in beweging gekregen. Er is 
ruimte gekomen om het andere brede gesprek 
te voeren in de spreekkamer met alle gevolgen 
van dien! Het wordt er niet alleen beter en 
leuker maar ook goedkoper op. Zo blijkt dat 
er 25% minder wordt doorverwezen naar de 
tweede lijn.

7) …omdat u gewoon meer werk- & leef-
plezier wilt!
De belangrijkste reden om te werken vanuit 
positieve gezondheid is dat het veel meer 
werk- en daarmee leefplezier oplevert! Het 
doet een beroep op de expertise van de 
professional en biedt meer ruimte om samen 
met uw cliënt op zoek te gaan naar dat wat 
hij of zij echt nodig heeft. Dit laatste schiet er 
door de complexiteit van de problematiek van 
mensen, de toenemende regeldruk en het 
stijgende aantal cliënten, nogal eens bij in. En 
dat maakt dat veel professionals, soms zelfs 
door een burn-out, vroegtijdig afhaken. 
Werken aan gezondheid en dus kijken naar 
de bedoeling van de mens tegenover je levert 
meer op, geeft voldoening en draagt daar-
mee ook bij aan uw eigen positieve gezond-
heid. En vraagt alleen dat je naast anders 
denken over die gezondheidszorg, het ook 
echt anders gaat doen.

Dat hebben verschillende professionals inmid-
dels ervaren…
Zo ook een huisarts uit een huisartsenpraktijk 
in het midden van het land. Zij heeft tijd vrijge-
maakt om bij een aantal van haar cliënten het 
andere brede gesprek te voeren. Na een week 
werken vanuit het concept van positieve ge-
zondheid, kreeg zij van twee van haar cliënten 
een bos bloemen. Zij voelden zich gehoord en 
daardoor goed geholpen. Achterover leunen 
en luisteren is alles wat ze deed.

Ik ben benieuwd of u voldoende redenen 
heeft gevonden om gezond centraal te stellen 
in uw dagelijkse praktijk of dat u misschien 
zelfs al in beweging bent van ziekte & zorg 
naar gezondheid & gedrag?! En ik hoop dat u, 
na het lezen van de voorbeelden, het met me 
eens bent dat gezond centraal vraagt om een 
ander verhaal!  
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Wilt u meer weten, heeft u advies, inspi-
ratie of begeleiding nodig bij dit proces, 
neem gerust contact op met Chantal Walg, 
Anders gezond, chantal@andersgezond.nu 
of lees meer in het boek: “Gezond centraal 
Opschudding in de gezondheidszorg”, te 
bestellen bij andersgezond.nu




