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Positieve Gezondheid in de zorg 

voor mensen met dementie

Zie de mens
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Waar denk je aan bij Positieve gezondheid?

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/0b4c7009a8f3702046af05245cf1eef3/944391667619/edit


Positieve Gezondheid - hoe werkt het?

https://www.youtube.com/watch?v=vEjGN6QTSpk


Huidige definitie (WHO 1948)

‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk welzijn & niet slechts de afwezigheid van ziekte of 

andere lichamelijke gebreken.’



Tijd voor een ander uitgangspunt



Onderzoek Machteld Huber: mensen met ervaring 

met ziekte vinden dat gezondheid te maken heeft 

met alle levensgebieden

‘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’

Positieve Gezondheid







“Ik heb naast mijn ziekte ook een heel stuk gezondheid en dát wordt 
hiermee aangesproken”

“Ik voel mij als patiënt in mijn kracht aangesproken en niet in mijn 
zwakte”

“De mens staat centraal, niet de ziekte”

Onderzoek



• Sociale contacten

• Serieus genomen worden

• Samen leuke dingen doen

• Steun van anderen

• Erbij horen

• Zinvolle dingen doen

• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf

• Je grenzen kennen

• Kennis van gezondheid

• Omgaan met tijd

• Omgaan met geld

• Kunnen werken

• Hulp kunnen vragen

• Genieten

• Gelukkig zijn

• Lekker in je vel zitten

• Balans

• Je veilig voelen

• Hoe je woont

• Rondkomen met je geld

• Onthouden

• Concentreren

• Communiceren

• Vrolijk zijn

• Jezelf accepteren

• Omgaan met verandering

• Gevoel van controle

• Zinvol leven

• Levenslust

• Idealen willen bereiken

• Vertrouwen hebben

• Accepteren

• Dankbaarheid

• Blijven leren

• Je gezond voelen

• Fitheid

• Klachten en pijn

• Slapen

• Eten

• Conditie

• Bewegen
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Positieve Gezondheid

Open en brede 
blik naar binnen 

(spinnenweb)

•Wat is voor jou echt belangrijk

•Wat zou jij willen veranderen

•Wat kan je zelf en waar heb je ondersteuning bij 
nodig

Het andere 
gesprek 

Aansluiten bij 
de behoeften 
van de cliënt



Voor mij is Positieve Gezondheid...

https://www.youtube.com/watch?v=WqchgiNdQ8g


Wat kan het gedachtegoed

Positieve Gezondheid in jouw ogen

bijdragen in de zorg voor mensen

met dementie?

www.menti.com

Code = 72 26 31 7

naar de mentimeter

http://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/s/0b4c7009a8f3702046af05245cf1eef3/944391667619/edit


• Vraagstelling: Hoe kan de tool Positieve Gezondheid ingezet worden in de 

zorg voor mensen met dementie?

• Aanpak: literatuuronderzoek; 25 interviews experts en professionals; 

twee reflectiebijeenkomsten

• Resultaat: 7 hoofdthema’s komen naar voren:
1. Persoonsgerichte benadering: maak contact, verbinding, met respect

2. Keuze voor spinnenweb op papier of online versie

3. Het ‘andere’ gesprek: duur gesprek; fase dementie->belang observatie

4. Rol van naaste of mantelzorger (eventueel apart gesprek)

5. De rol van de omgeving: contact met beeld, muziek, voorwerpen

6. Geven van cijfer kan lastig zijn. Observatie; perspectief van naasten

7. Implementatie in organisaties: verbind aan missie, zorgleefplan

• Opbrengst: factsheet (2020). Kennisproduct voor professionals (2021)

Positieve Gezondheid bij mensen met dementie



Een paar quotes uit de interviews:

(1) ‘Ik leg niet de nadruk op wat ik wil gaan 
onderzoeken, ik wil gewoon laten zien aan 

iemand hoe het met hem/haar gaat en daar 

gebruik ik het spinnenweb voor.’

(2) ‘Wat kan je eigenlijk al uit het 

dagelijks contact halen zonder dat 

het een heel gesprek hoeft te 

zijn’. ‘In welke vorm kan je 

mensen in staat stellen om over 

ervaringen te vertellen? Zoek naar 

beelden, voorwerpen of andere 

aanknopingspunten in de kamer 

voor het gesprek” 

(3) ‘Ik denk dat je bij 
mensen met dementie 

juist anderen erbij moet 

halen om de persoon 

centraal te stellen, 

omdat de persoon dat 

zelf voor een deel niet 

meer kan. Je hebt dus 

andere mensen in 

zijn/haar omgeving nodig 

die meedenken. Dat is 

geen tegenstelling’



1. Wat zou voor jou werken om (in gesprek) erachter te komen wat 

voor de persoon met dementie belangrijk is om zich goed te voelen?

____________________________________________________________

2. Niet alle mensen kunnen nog in gesprek goed aangeven wat voor 

hen belangrijk is. Hoe kan je hier dan toch achter komen samen met 

de persoon met dementie? En hoe kan de omgeving hierbij helpen (bv 

muziek, foto’s, of bekende voorwerpen)
____________________________________________________________

3. Hoe zorg je ervoor dat de wensen en behoeften van de client zelf 

centraal blijven staan wanneer je een naaste/mantelzorger betrekt?

____________________________________________________________

3 Subgroepjes



‘Ik leg niet de nadruk op wat ik wil gaan onderzoeken, ik wil gewoon 
laten zien aan iemand hoe het met hem/haar gaat en daar gebruik ik 

het spinnenweb voor.’

Vraag: Wat zou voor jou werken om (in gesprek) erachter te komen 

wat voor de persoon met dementie belangrijk is om zich goed te 

voelen?

Groepje 1



‘In welke vorm kan je mensen in staat stellen om over ervaringen te 

vertellen? Zoek naar beelden, voorwerpen of andere 

aanknopingspunten in de kamer voor het gesprek’

‘Wat kun je eigenlijk al uit het dagelijks contact halen zonder dat 

het een heel gesprek hoeft te zijn’ (bijv.: ‘Kijken naar uitingen in 
gezicht cliënt en lichaamsbewegingen)

Vraag: niet alle mensen kunnen nog in gesprek goed aangeven wat 

voor hen belangrijk is: Hoe kan je hier dan toch achter komen samen 

met de persoon met dementie? En hoe kan de omgeving hierbij helpen 

(bv muziek, foto’s, of bekende voorwerpen)

Groepje 2



‘Ik denk dat je bij mensen met dementie juist anderen erbij moet 

halen om de persoon centraal te stellen, omdat de persoon dat zelf 

voor een deel niet meer kan. Je hebt dus andere mensen in zijn/haar 

omgeving nodig die meedenken. Dat is geen tegenstelling’

Vraag: Hoe zorg je ervoor dat de wensen en behoeften van de client 

zelf centraal blijven staan wanneer je een naaste/mantelzorger 

betrekt?

Groepje 3



Meer weten?

https://iph.nl

http://www.vilans.nl/onze-projecten-transformatieprogramma-positieve-

gezondheid.html

8 tips voor werken met Positieve Gezondheid

https://www.vilans.nl/producten/aan-de-slag-met-positieve-gezondheid

https://www.vilans.nl/producten/spoorboekje-positieve-gezondheid
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