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Verdiepingstraining Positieve Gezondheid 

 

Inleiding  

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die brede benadering ga 

je uit van de veerkracht en eigen regie van mensen.  

Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we 

gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om 

gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te 

passen aan wat zich in het leven voordoet. Die meer dynamische benadering doet meer recht aan mensen en 

aan wat voor hen betekenisvol is. 

Die brede invulling van gezondheid is voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder 

gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, 

meedoen aan de maatschappij en kwaliteit van leven. De spinnenwebmethode beschrijft de zes dimensies en 

bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het 

een instrument dat kan worden ingezet in een gesprek over gezondheid en welzijn.  

 

Doelgroep  

Je bent als professional werkzaam in de zorg of hulpverlening.  

Leervorm  

De training vindt klassikaal plaats. Ter voorbereiding op de training is er een korte huiswerkopdracht.  

Programma  

Tijdens deze training komende volgende onderwerpen aan bod:  

• De oorsprong van positieve gezondheid  

• De verschillende dimensies van positieve gezondheid  

• De meerwaarde van positieve gezondheid op basis van onderzoek  

• De spinnenwebmethode  

• Het ‘andere’ gesprek over gezondheid   

• Verschillende niveaus van toepassing en best practice  

• Aan de slag: toepassen in eigen werkpraktijk  

Resultaat  

Na deze training…  

…heb je een duidelijk beeld van wat positieve gezondheid is;  

…heb je geleerd hoe de spinnenwebmethode werkt en hoe je die kunt toepassen;  

… weet je hoe je een actie- en oplossingsgericht gesprek over positieve gezondheid met een cliënt kunt voeren  

…heb je inspiratie opgedaan over hoe je positieve gezondheid kunt toepassen  

Studiekosten  

De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank en 
lunchbuffet.  

Informatie en advies  

Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact met ons 
opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je bereikt ons via 
telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen naar academie@bendergroep.nl  

 


