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Positieve Gezondheid  

Tijdens een bijeenkomst met de Raad van Aangeslotenen van ELZIS in het begin van het jaar 2020 

werd door meerdere aanwezigen het thema Positieve Gezondheid aangedragen. Positieve 

Gezondheid (PG) is een zienswijze waarbij gezondheid meer wordt gezien als een manier van 

betekenisvol leven en minder als een afwezigheid van ziekte. De focus ligt meer op Gezondheid en 

Gedrag (GG) en minder op Ziekte en Zorg (ZZ).  

Gedurende de coronapandemie waren fysieke ELZIS-bijeenkomsten niet mogelijk. Het bestuur 

besloot van de nood een deugd te maken en organiseerde een webinar over Samen Positief Gezond 

in Soest. De belangstelling was groot. In april 2021 ging de werkgroep Positieve Gezondheid van 

start. Deze werkgroep bestaat uit: een huisarts/ELZIS-bestuurslid, een diëtist, in oktober ’21 
vervangen door een fysiotherapeut, een manueel therapeut, in juli ‘21 vervangen door een 

leefstijlcoach, een POH Somatiek, een psycholoog en de beweegmakelaar aangepast sporten. De wijk 

coördinator ondersteunt de werkgroep.  

 

Aanleiding, de huidige situatie 

Om te kunnen begrijpen wat Positieve Gezondheid inhoudt staan we eerst stil bij de definitie van 

gezondheid.  

 

In 2011 werd naast de oude definitie uit 1948 van de WHO (Gezondheid is een toestand van volledig 

lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere 

lichamelijke gebreken) deze nieuwe definitie geopperd.  

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en de eigen regie te voeren, in het licht 

van veranderende omstandigheden in sociale, emotionele en fysieke uitdagingen van het 

leven (Huber et al, 2011 British Medical Journal).” 

 

Het uitgangspunt dat mensen meer zijn dan alleen hun aandoening, spreekt velen aan. Toch focust 

De Zorg zich doorgaans (uitsluitend) op de aandoening en gaat de aandacht uit naar klachten en 

gezondheidsproblemen en de oplossing daarvan. Met Positieve Gezondheid wordt een andere 

benadering gekozen. Het accent verschuift van de ziekte naar de mensen zelf, naar hun veerkracht 

en naar wat hun leven betekenisvol maakt.  

 

Het inzetten van Positieve Gezondheid biedt kansen om vraagstukken in de samenleving op te 

lossen. Er komt meer aandacht voor gezondheid en welzijn, en bevordert gezond gedrag. Het 

verhoogt het werkplezier van de zorgverleners en de patiënt is meer betrokken bij beslissingen. Door 

deze manier van werken kunnen bovendien de zorgkosten worden beperkt.  

 

 

Doel 

Het doel van de Werkgroep Positieve Gezondheid is het uitdragen van het gedachtengoed van 

Positieve Gezondheid onder enerzijds zorgverleners en anderzijds inwoners van Soest. Op deze wijze 

willen wij bijdragen aan gezond gedrag, met oog voor veerkracht en zingeving, en hierdoor een 

positieve bijdrage leveren aan de ervaren gezondheid voor alle inwoners van Soest. Het gaat in een 

Positief Gezond Soest niet alleen om (afwezigheid van) ziekte, maar ook over ‘meedoen’ en ‘kwaliteit 
van leven’. 
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Doelgroep 

In eerste instantie alle zorgverleners in de eerste lijn. Op langere termijn alle inwoners van 

Soest van wieg tot graf.  

 

 

Netwerken/vormen van samenwerking 

Parallel aan deze ontwikkeling binnen ELZIS werkt de gemeente Soest aan het Preventieakkoord, 

waarbij men gezond gedrag wil stimuleren, met oog voor sociale cohesie en vertrouwen in eigen 

kunnen.  

Binnen de regionale huisartsenorganisatie HE besteedt men aandacht aan ‘persoonsgerichte zorg’ als 
onderdeel van toekomstbestendige huisartsgeneeskunde. Ons doel is om bij deze ontwikkelingen 

aan te sluiten voor zover dit bijdraagt aan onze eigen doelstelling.  

 

Voor het ontwikkelen van een Positief Gezond Soest is goede samenwerking nodig tussen het sociaal 

domein en de zorgverleners. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de samenwerking met de beweegmakelaars. 

Ons doel is om in deze samenwerking verder te investeren en uit te bouwen. Verder zien wij ook de 

gemeente, scholen, sportverenigingen en zelfs de middenstand als mogelijke stakeholders.  

 

 

Hoe 

De werkgroep onderscheidt zes speerpunten: 

• Voeding 

• Sociale cohesie 

• Omdenken/veerkracht 

• Bewegen 

• Self efficacy (dit is het vertrouwen dat je je eigen doelen kunt verwezenlijken) 

• Bewustwording bij professionals  

 

 

Acties  

De weg naar dit lange termijn doel wil de werkgroep bereiken middels de volgende actiepunten. Na 

vaststelling van het plan van aanpak in de ELZIS bestuursvergadering van 6 oktober 2021 zullen 

diverse acties nog concreter worden uitgewerkt.  

• Het uitdragen van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid (PG) onder de zorgverleners 

binnen de eerste lijn van Soest. Hiervoor organiseren we in 2021 voor de eerste keer (en bij 

succes vaker) scholing, te weten de Basismodule PG waarin men leert te werken met 

Positieve Gezondheid in de praktijk.  

• Ambassadeurs aanstellen in praktijken om het gedachtegoed ook binnen de praktijk uit te 

dragen. De cursisten van de basismodule kunnen de eerste groep ambassadeurs zijn.  

• Opzetten van een netwerk van zorgverleners die de PG-zienswijze aanhangen en toepassen.  

• Jaarlijks organiseren van een inspiratiesessie voor het PG-netwerk.  

• Het regelmatig laten terugkeren van het PG-onderwerp in nieuwsbrieven van ELZIS, tijdens 

bijeenkomsten met de Raad van Aangeslotenen zoals de kennismarkt, een informatief artikel 

in de Soester Courant, et cetera.  

• Aansluiten bij het Preventieakkoord van de gemeente Soest. De gemeente Soest richt zich 

daarbij op de doelgroep -9 maanden tot 27 jaar. Ook de gemeente streeft naar het toepassen 

van de principes van PG. De gemeente legt de nadruk op sociale cohesie, self efficacy en 

gezond gewicht.  

Let op: ELZIS ziet alle eerstelijnszorgverleners als doelgroep, naast alle inwoners van Soest 

(van wieg tot graf).  
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• Conform andere wijken het ontwikkelen van een vorm van ‘Welzijn op Recept’ of 
soortgelijk concept, waarbij de samenwerking tussen de zorg en welzijn specifiek 

wordt ingezet ter bevordering van de ervaren gezondheid. Dit kan naadloos aansluiten op 

het werk van onze twee beweegmakelaars.  

• Het ontsluiten van de sociale kaart voor alle eerstelijnszorgverleners en dan vooral het 

aanbod op het gebied van welzijn. Denk hierbij onder andere aan https://zorgzaam.soest.nl/ 

en https://www.welzin.nl/in-de-regio/soest-en-soesterberg/  

• Ontwikkelen van een digitaal platform op de ELZIS website.  

 

Het instellen van deze werkgroep past binnen de missie van ELZIS (Eerste Lijn Zorg in Soest): de 

kwaliteit van zorg verbetert, de kosten blijven beheersbaar, hulpverleners uit diverse disciplines 

werken samen en de zorgprofessionals ervaren (ruim) voldoende werkplezier.  

 

 

Doelstelling/resultaat 

• Scholing van minimaal 50 zorgverleners rond Positieve Gezondheid en/of persoonsgerichte 

zorg.  

• Van deze zorgverleners past minimaal 80% het gedachtegoed van Positieve Gezondheid toe 

in de dagelijkse praktijk.   

• Eind 2022 is de samenwerking met de gemeente rondom het Preventieakkoord 

geconcretiseerd. 

• Het opzetten van netwerkbijeenkomsten.  

• Publiciteit in elke nieuwsbrief van ELZIS, telkens op een andere manier of invalshoek.  

 

 

Methode/Plan van aanpak  

• Scholing. 

• Samenwerking met de gemeente in het kader van het preventieakkoord. De eerste contacten 

zijn gelegd.  

• Inspiratiebijeenkomst(en). 

• De werkgroep stelt zich ten doel om bestaande initiatieven (meer) samen te brengen en 

(beter) te ontsluiten met name voor zorgverleners. De werkgroep treedt op als verbinder. 

 

 

Wie zijn onze samenwerkingspartners? 

Alle aangesloten zorgverleners in de eerste lijn. Later zoeken we aansluiting bij de gemeente, 

scholen/intern begeleiders, sportverenigingen, organisatie in de 0de lijn, andere hulpverleners.  

 

 

Planning/Tijdspad  

• Eind 2022 zijn minimaal 50 zorgverleners geschoold rond Positieve Gezondheid en/of 

persoonsgerichte zorg.  

• In het vierde kwartaal van 2021 vindt de eerste netwerkbijeenkomst plaats 

• In de nieuwsbrief van ELZIS komt iedere keer een mededeling over PG, te beginnen met een 

interview met een hulpverlener die PG toepast in de praktijk. Verdere uitwerking volgt.  

 

 

https://zorgzaam.soest.nl/
https://www.welzin.nl/in-de-regio/soest-en-soesterberg/
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Begroting 

De begroting is separaat opgesteld. 


