zond
heid
Ik geniet
van mijn leven

goed contact met andere mensen

e contacten
us genomen worden
n leuke dingen doen
van anderen
horen
le dingen doen
sse in de maatschappij

•
•
•
•
•
•
•

mij vrolijk

Genieten
Gelukkig zijn
Lekker in je vel zitten
Balans
Je veilig voelen
Hoe je woont
Rondkomen met je geld

ar:
Voor meer informatie, ga na

www.netwerkpositievegezondheid.nl
www.mijnpositievegezondheid.nl
www.ipositivehealth.com

Ik kan goed voor mijzelf zorgen

ouden
ntreren
municeren
k zijn
accepteren
an met verandering
el van controle

•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor jezelf
Je grenzen kennen
Kennis van gezondheid
Omgaan met tijd
Omgaan met geld
Kunnen werken
Hulp kunnen vragen

Scoor
Scooruw
uweigen
eigen Positieve
PositieveGezondheid
Gezondheid
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Positieve gezondheid
Mensen met ervaring met ziekte zien gezondheid heel breed,
veel
bredermet
danervaring
alleen de met
lichamelijke
kant, gezondheid
zo blijkt uit wetenMensen
ziekte zien
heel
schappelijk onderzoek. Deze brede kijk is ‘Positieve Gezondheid’
breed, veel
breder
alleen de lichamelijke kant, zo
genoemd
en omvat
zesdan
gebieden.

blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Deze brede kijk

De definitie luidt als volgt: ‘Positieve gezondheid is het vermogen
is ‘Positieve
Gezondheid’
genoemd
en omvat
zesin gezich
aan te kunnen
passen en eigen
regie kunnen
voeren
het
licht
van
fysieke,
sociale
en
emotionele
uitdagingen
in
het
bieden. Geef jezelf een rapportcijfer en neem dit leven.’
cijfer
(Huber 2012).

over in het spinnenweb op de bladzijde hiernaast. Zo
Geef
uzelf je
een
rapportcijfer
en neem dit cijfer over in het spinontstaat
eigen
gezondheidsoppervlak.
nenweb hiernaast. Zo ontstaat uw eigen gezondheidsoppervlak.
Beantwoord vervolgens de vraag: ‘Waar ziet u zelf mogelijk
heden voor verbetering?’
Ik voel mij gezond
• Je gezond voelen
Ik voel
mij gezond
• Fitheid
• Je gezond voelen
• Klachten en pijn
• Fitheid
• Slapen
• Klachten en pijn
• Eten
• Slapen
• Conditie
• Eten
• Sexualiteit
• Bewegen
•
•

Conditie
Bewegen

Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

Ik heb
vertrouwen
• Zinvol
leven in mijn eigen toekomst
• Zinvol
leven
• Levenslust
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Dankbaarheid
• Blijven
lerenleren
• Blijven

Ik heb goed contact met andere mensen
•

Sociale contacten

Ik heb goed contact met andere mensen

Ik geniet van mijn leven

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sociale contacten
Serieus genomen worden
Samen leuke dingen doen
Steun van anderen
Erbij horen
Zinvolle dingen doen
Interesse in de maatschappij

Genieten
Gelukkig zijn
Onthouden
• Lekker in je vel zitten
Concentreren
• Balans
Communiceren
Vrolijk zijn
• Je veilig voelen
Jezelf accepteren
• Hoe je woont
Omgaan met verandering
Gevoel van controle • Rondkomen met je geld

Ik voel mij vrolijk
•
•
•
•
•
•
•

Ik geniet van mijn leven
•
•

Genieten
Gelukkig zijn
Lekker in je vel zitten
Balans
Je veilig voelen
Intimiteit
Hoe je woont
Rondkomen met je geld

Ik kan goed voor mijzelf zorgen
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor jezelf
Je grenzen kennen
Kennis van gezondheid
Omgaan met tijd
Omgaan met geld
Kunnen werken
Hulp kunnen vragen

Ik kan goed voor mijzelf zorgen

