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Positieve Gezondheid  
in de Praktijk 



Wim van der Meeren, voorzitter raad van bestuur van CZ, in het 
vakblad VOZ van juni 2016: “We zijn betrokken bij verschillende 
trajecten die te maken hebben met de nieuwe visie op gezondheid. 
Wij zijn geïnspireerd door de definitie van Machteld Huber. Huber 
en CZ hebben in de zomer van 2015  een samenwerkingsovereen-
komst gesloten, die het mogelijk maakt om met haar concept van 
‘positieve gezondheid’ te experimenteren. Hiermee versterken wij 
de focus op zelfredzaamheid en slaan wij een brug tussen het 
zorg- en het sociale domein”. 

In de regioregie proeftuinen van CZ wordt geëxperimenteerd met 
het in de praktijk brengen van positieve gezondheid. In de loop van 
2016 zijn hierover in De Eerstelijns vier artikelen verschenen, die in 
deze brochure zijn overgenomen. Deze reeks wordt in deze brochu-
re voorafgegaan door een interview met Wim van der Meeren, die 
vertelt over het doel van de regioregie proeftuinen en over de rol 
die positieve gezondheid in de proeftuinen speelt. Dit interview 
verscheen eerder op de website van Alles is Gezondheid. 

Zelfhulp verbindt
Machteld Huber en Wim Venhuis zien zelfhulp als een manier om mensen op een 
positieve manier met ziekte en gezondheid om te leren gaan.

Positieve gezondheid  
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Wim van der Meeren, CEO zorgver-
zekeraar CZ, geeft kijkje in keuken  
regionale proeftuinen waar CZ 
partner van is
CZ is partner in vijf regionale proeftuinen in Zuid-Limburg, 
Zeeuws-Vlaanderen en West-Brabant. Wim van der Meeren, CEO 
van zorgverzekeraar CZ, gunt Alles is gezondheid... een kijkje in de 
keuken van deze proeftuinen en vertelt over de samenwerking van 
CZ met gemeenten, zorg en burgers en het gezamenlijk impulsen 
geven aan positieve gezondheid.

Jullie zijn betrokken bij verschillende regionale proeftuinen. 
Wat houdt zo’n proeftuin in?
De solidariteit waarmee CZ groep in 1930 werd opgericht en die dus in onze genen zit, 
vormt ook het fundament onder het zorgstelsel in Nederland. Het goed, betaalbaar en 
beschikbaar houden van de Nederlandse zorg zien wij als onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Om voor elkaar te krijgen dat de verzekerde passende zorg krijgt, niet te 
veel en niet te weinig, is samenwerking tussen zorgverleners nodig die gericht is op de 
werkelijke behoeften en mogelijkheden van patiënten. In vijf regioregie-proeftuinen in 
Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant en Zuidoost-Brabant experimenteert CZ 
met een aanpak waarbij op niet-vrijblijvende wijze wordt samengewerkt met zorgaanbie-
ders, zorgvragersorganisatie Zorgbelang en steeds meer ook met gemeenten en maat-
schappelijke organisaties om in de regio aantoonbaar de gezondheid van de inwoners en 
de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren, de zogenoemde Triple Aim.

De samenwerkende partijen kijken hierbij ‘door de bril’ van positieve gezondheid, het 
concept waarbij niet de ziekte maar de veerkracht, dat wil zeggen het het leren omgaan 
met je ziekte, alleen of met hulp van anderen, centraal staat.

De samenwerkingspartners nemen op basis van deze gedeelde kernwaarden gezamenlijk 
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van verbeterinitiatieven, die vaak over schotten 
en domeinen heengaan. Deze projecten worden gezamenlijk uitgevoerd en kortcyclisch 
geëvalueerd, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd en barrieres samen uit de weg 
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worden geruimd. De opgedane kennis en ervarin-
gen worden onder de proeftuinen gedeeld zodat 
succesvolle vernieuwingen sneller worden opge-
schaald. 

Wat zijn de uitdagingen in deze proef-
tuinen op het gebied van gezondheid en
welke rol speelt CZ daain?
De belangrijkste kerntaak van CZ is het inkopen 
van zorg die voor onze verzekerden van waarde is, 
waarbij de relatie wordt gelegd tussen kwaliteit 
van de zorg, afgemeten aan effectiviteit en patiënt-
gerichtheid, en de prijs die we daarvoor betalen. 
Hoewel Nederland internationaal gezien goed 
presteert, valt er nog veel te verbeteren. Versnipper-
de financieringsstructuren en organisatiemodellen, 
een sterke focus op ziekte en niet op gezondheid en 
veerkracht maken dat het zorgaanbod onvoldoende 
samenhangend is en onvoldoende afgestemd is op 
de behoefte, het potentieel en de eigen regie van 
de mens achter de ziekte. Daardoor staat de kwali-
teit onder druk en komt de betaalbaarheid van de 
zorg ernstig in gevaar. De toenemende zorgvraag, 
ook qua complexiteit, als gevolg van vergrijzing en 
ongezonde leefstijl vraagt om een andere – integra-
le – aanpak, die bovendien niet begrensd is tot zorg 
en welzijn, maar ook andere domeinen raakt zoals 
arbeid en onderwijs. Daarnaast zijn er specifiek 
regionale knelpunten, die om een regiospecifieke 
aanpak vragen, bijvoorbeeld in de krimpregio’s 
Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, niet toevallig 
twee proeftuin-regio’s.

Deze problemen zijn te groot om door één partij 
alleen op te lossen. Wat nodig is, is een samen-
hangende langjarige aanpak van partijen samen, 
gericht op een regionale populatie. Om te beginnen 
de regionale partners in de ’zorgdriehoek’, maar 
idealiter ook in samenwerking met gemeenten en 
maatschappelijke partners. Zij kennen de regio, 
weten wat er speelt en door samen op te trekken 
leert men van elkaar en helpt men elkaar om de ge-
zondheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de 
zorg in de regio te verbeteren. In de kern gaat het 
steeds om gedragsverandering op microniveau: bij 
de inwoner om zo gezond mogelijk te leven en een 
bijdrage te leveren aan samenredzaamheid, bij de 
patiënt om een actieve rol te vervullen bij de keuze 
van behandeling en behandelaar en bij de behan-

deling zelf, bij de zorgaanbieder om een andere, 
meer coachende houding aan te nemen en meer 
als participant in een waardeketen te handelen, etc. 
De aanname is dat deze gedragsverandering wordt 
gestimuleerd door als organisaties in de zorgdrie-
hoek (en zelfs daarbuiten) op regionaal niveau 
samen te werken op basis van een gedeelde visie.

Voor CZ is regioregie een experiment om de zorgin-
koop als eigen kerntaak binnen het huidig zorgsys-
teem op een andere wijze in te vullen. Met deze 
aanpak verhogen we onze kennis van waaraan bij 
onze verzekerden en bij de zorgvragers behoefte is 
en waar verbetermogelijkheden liggen. Bovendien: 
door intensief met zorgvragersorganisaties en met 
zorgaanbieders samen te werken verkrijgen en ver-
hogen we het draagvlak voor onze inkooprol. En dat 
is iets waar de samenleving steeds meer om vraagt.

Jullie hebben gekozen voor positieve ge-
zondheid als vertrekpunt. Waarom hebben 
jullie hiervoor gekozen en hoe krijgt dit 
vorm in de praktijk? Kunt u dit uitleggen 
met een voorbeeld van de proeftuinen?
Zoals gezegd koopt CZ in op waarde, mede afgeme-
ten aan patiëntgerichtheid van de zorg. Als we de 
waarde voor de patiënt centraal stellen, dan moe-
ten we de brede visie die de patiënt op gezondheid 
heeft ook serieus nemen. Want dat is wat Machteld 
Huber wetenschappelijk heeft vastgesteld: voor 
de patiënt staat gezondheid niet alleen voor de 
lichamelijke en mentale aspecten, maar zijn alle 
zes dimensies die ze heeft beschreven bijna even 
belangrijk. Het gaat de patiënt ook om het dagelijks 
functioneren, de maatschappelijke participatie, 
kwaliteit van leven en de spirituele dimensie. Door 
op zoek te gaan naar de vraag wat voor iemand per-
soonlijk belangrijk is en daarmee zelf – al dan niet 
ondersteund door anderen – aan de slag te gaan 
wordt het eigen oplossend vermogen van mensen 
aangesproken. Deze oplossingen kunnen heel goed 
buiten de zorg liggen. Het holistische karakter van 
positieve gezondheid (mensgericht, kijkend naar 
het geheel) zien we terug in de systeem-aanpak die 
CZ met regioregie voor ogen heeft: doordat de regio 
samen de regie neemt en tot een integrale aanpak 
komt, wordt de samenhang in zorg en ondersteu-
ning versterkt en wordt zelf- en samenredzaamheid 
bevorderd. Het concept van positieve gezondheid 
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heeft een sterk verbindende werking, niet alleen 
binnen de zorg maar ook in de samenwerking met 
gemeenten en andere maatschappelijke partners. 
Het feit dat uit wordt gegaan van de mens en niet 
van de ziekte en dat de mens wordt aangespro-
ken op het potentieel - ook bij ziekte is er nog ‘een 
heel stuk gezondheid’ – brengt mee dat positieve 
gezondheid als kernwaarde wordt gezien door 
iedereen die belang heeft bij een vitale regionale 
gemeenschap. Op basis van deze gedeelde kern-
waarde kan in de regio concreet invulling aan de 
Triple Aim worden gegeven.

Want dat is natuurlijk ook waar: positieve gezond-
heid sec is niet ‘the holy grail’: alleen door beleid 
te ontwikkelen en uit te voeren waarmee positieve 
gezondheid in de praktijk handen en voeten krijgt, 
zal er daadwerkelijk iets veranderen waardoor de 
Triple Aim dichterbij komt. Een voorbeeld hiervan is 
het project Ruimte door resultaat in proeftuin Mijn 
Zorg. Dat is een experiment in de wijkverpleging, 
waarbij de wijkverpleegkundige zich van zorg-
aanbieder tot ‘ontzorgaanbieder’ omvormt, mede 
mogelijk gemaakt door een andere financierings-
vorm. In plaats van op zorgen is de attitude gericht 
op ontzorgen, met de wijkverpleegkundige als de 
specialist op het gebied van zelfredzaamheid. Eén 
van de hulpattributen die de verpleegkundige daar-
bij ter beschikking staan is het ‘spinnenweb’ van 
positieve gezondheid. Machteld Huber is als expert 
zelf betrokken bij de vormgeving van dit project. De 
eerste resultaten van het experiment zijn positief: 
het gemiddeld aantal klanturen is fors gedaald.

Wat betekent positieve gezondheid voor de 
samenwerking in de proeftuinen en welke 
rol speelt CZ in deze samenwerking?
Zoals gezegd heeft positieve gezondheid als kern-
waarde een sterk verbindende kracht. Dat zien we 
in alle proeftuinen terug; in Zeeuws-Vlaanderen, 
Zuidoost-Brabant en in Zuid-Limburg. Om Zuid-Lim-
burg als voorbeeld te nemen: in deze regio hebben 
alle coalitiepartners in de proeftuinen het gedach-
tengoed omarmd als de ‘bril’ die wordt opgezet bij 
het realiseren van de Triple Aim. Alle 18 gemeenten 
hebben positieve gezondheid als uitgangspunt 
genomen voor het beleid de komende jaren om de 
gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg om te 
buigen. Datzelfde geldt voor de provincie Limburg, 

die de ambitie heeft uitgesproken om de eerste 
positief gezonde provincie van Nederland te zijn. De 
provincie faciliteert daarom de proeftuinen bij de 
uitwerking van het concept in de eigen regio.
Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat positie-
ve gezondheid een cultuuromslag beoogt en dat is 
per definitie iets van lange termijn. De proeftuinen 
zijn daarom onverminderd druk in de weer om re-
sultaten te boeken die al op korte termijn bijdragen 
aan betere zorg en betaalbaarheid. Denk bijvoor-
beeld aan de substitutie van niet-complexe zorg 
van tweede naar eerste lijn en het vervangen van 
dure cholesterolverlagers door goedkopere midde-
len van dezelfde kwaliteit.

De rol van CZ past bij de wettelijke regisseursrol. 
Met de wijze waarop CZ deze in de proeftuinen 
invult wordt een beroep gedaan op de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid, zorg en 
betaalbaarheid, waardoor in feite de regio als ge-
heel de regie neemt. De rol van CZ is die van (waar 
nodig) aanjager, verbinder, co-producent, facilitator 
en kritisch zorginkoper inéén.

Omdat we (ook) een landelijk werkende zorgverze-
keraar zijn met een groot netwerk, kunnen we ook 
op dat niveau verbindingen leggen die bijdragen 
aan de verspreiding en uitvoering van positieve 
gezondheid. Zo is CZ kartrekker van het landelijk 
initiatief, waarbij o.a. ook de Rabobank betrokken is, 
om iPH (Institute for Positive Health) uit oogpunt 
van maatschappelijk belang een stevige basis te 
geven, zodat Machteld Huber c.s. het concept kun-
nen doorontwikkelen. En net zo belangrijk: de regio 
helpen met het implementeren ervan in de dage-
lijkse praktijk. CZ is in gesprek met de andere grote 
zorgverzekeraars om hierbij samen op te trekken, 
non-concurrentieel, zodat de beweging kan worden 
versneld.

Verder is CZ nauw betrokken bij de uitwerking van 
het programma van de provincie Limburg om de 
eerste positief gezonde provincie van Nederland 
te worden. Ook zijn wij betrokken bij het initiatief 
in Limburg om een bedrijvennetwerk Scoren met 
Positieve Gezondheid van de grond te tillen. Dat is 
een (groeiende) groep van maatschappelijk betrok-
ken ondernemers en organisaties die het concept 
van positieve gezondheid een warm hart toedragen 
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en daarmee in eigen bedrijf en regio concreet aan 
de slag gaan.

Hoe ziet u de samenwerking tussen ge-
meenten en CZ en wat ziet u als oplossin-
gen voor hechtere samenwerking tussen 
gemeenten en CZ?
CZ heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in de 
samenwerking met de gemeenten. Praktisch is het 
niet mogelijk om met alle gemeenten in gesprek 
te gaan, maar in gebieden waar CZ een groot 
marktaandeel heeft zijn strategische samenwer-
kingsovereenkomsten gesloten. Bijvoorbeeld met 
de gemeenten Breda en Tilburg. Maar ook in de 
proeftuinregio’s in Limburg zijn dergelijke conve-
nanten gesloten, o.a. met de acht Parkstad-ge-
meenten (Mijn Zorg) en met de vier gemeenten in 
de Westelijke Mijnstreek (Anders Beter). Samen-
werking is een goede zaak, niet alleen omdat de 
decentralisaties daartoe aanleiding gaven, maar 
ook omdat samenwerking tussen CZ en gemeenten 
kan helpen om de maatschappelijke problemen 
waarvoor we staan op te lossen. Soms liggen die 
problemen meer op het bordje van de een dan van 
de ander, en dat verschil moet je onder ogen blijven 
zien, maar door samen te werken op die onderde-
len waar dat nuttig is kom je in een regio dichterbij 
de Triple Aim. Denk bijvoorbeeld aan het faciliteren 
van burgerinitiatieven zoals de zorgcoöperaties, die 
de samenredzaamheid bevorderen. Onder meer 
werkt CZ samen met de gemeente Laarbeek en de 
Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland  aan 
een project om ouderen bewust te maken van het 
belang van een sociaal netwerk en hoe zorgcoöpe-
raties bij het opbouwen daarvan kunnen helpen. 
Een ander voorbeeld: de positieve ervaringen die 
in Zuidoost-Brabant zijn opgedaan met zelfhulp 
(zelfhulpgroepen, zelfhulptool) worden nu door de 
betrokken organisatie gedeeld met de partners in 
de proeftuinen in Zuid-Limburg. 

Wat ziet u als de voordelen van het samen 
optrekken met andere zorgverzekeraars 
en kunt hier voorbeeld van geven uit een 
proeftuin waarin CZ participeert?
Zorgverzekeraars zien heel goed het maatschap-
pelijk belang van veranderingen die bijdragen aan 
de Triple Aim. Ze voelen zich ook medeverantwoor-
delijk hiervoor. Waar in een proeftuin een project 
wordt gestart door één van de zorgverzekeraars, 

zullen in principe de andere verzekeraars met een 
kleiner marktaandeel automatisch volgen. Want 
dan is de kans van slagen het grootst. Een van de 
kenmerken van de proeftuinen is de bereidheid om 
kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daar is 
het maatschappelijk belang het meest bij gediend. 
Een voorbeeld hiervan is het al genoemd wijk-
zorg-experiment Ruimte voor resultaat. Dit project 
is opgezet met CZ, maar VGZ is volgend. Op dezelf-
de wijze volgt CZ VGZ bijvoorbeeld bij het positieve 
gezondheidsproject van de huisartsen in Bergen (in 
de Noordelijke Maasvallei).

Als het gaat om samenwerking met ge-
meenten en andere zorgverzekeraars, wat 
is dan de belangrijkste drempel die jullie 
hebben moeten slechten of nog moeten 
overwinnen?
Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de 
‘wereld’ van de zorgverzekeraars en die van de 
gemeenten. Beide hebben eigen verantwoordelijk-
heden, zoals de zorgplicht in het kader van resp. de 
ZVW en de Jeugdwet, waarvoor je niet weg kunt 
lopen. Om met respect voor ieders eigen deelver-
antwoordelijkheid samen te werken aan het hoger 
maatschappelijk doel van een vitale regio is het in 
de eerste plaats noodzakelijk om elkaar te leren 
kennen, elkaars taal te verstaan, elkaars ambities, 
achtergronden, mogelijkheden en onmogelijkhe-
den te kennen. Het zijn verschillende werelden met 
een eigen taal, cultuur, financiële spelregels en sys-
teemeisen. De kunst is om uit te zoeken waar het 
schuurt en hoe hiervoor oplossingen zijn te verzin-
nen. Samen onderzoeken, leren en verbeteren. Dat 
vraagt tijd, energie, inlevingsvermogen, flexibiliteit 
en soms ook een beetje lef. Dit lukt alleen als je be-
paalde kernwaarden deelt. Vervolgens in het klein 
gaan oefenen met samenwerken. Dat is de beste 
manier om elkaar beter te leren kennen. Zoals al 
gezegd heeft het concept van positieve gezondheid 
er sterk aan bijgedragen om deze slag te maken.

Welke tip hebt u voor partners van Alles is 
gezondheid… om samenwerking met zorg-
verzekeraars te zoeken?
Zoek zoveel mogelijk aansluiting bij de netwerken 
en initiatieven die er al zijn. Zorgverzekeraars zijn 
ambitieus en willen graag werk maken van hun 
maatschappelijke opdracht. Maar ook hierbij de 
verzekeraars is de capaciteit beperkt. Door aan te 
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sluiten bij wat er al is, kom je uit bij initiatieven 
waar al energie in zit en door te verbinden kun je 
snel meters maken. Verdiep je in de motieven van 
de verzekeraar. Ga niet alleen af op de soms erg 
eenzijdige beeldvorming in de media maar sta 
open voor de zienswijze van de zorgverzekeraar 
met een wettelijke inkooprol en denk constructief 

en creatief mee hoe door samenwerking het belang 
van de inwoners van een regio, zowel individueel 
als collectief, het beste kan worden gediend. ●

citaat uit het interview dat Wim van der Meeren gaf aan Trouw
Wat is goede en bezielde zorg eigenlijk? Zijn we in het Westen niet te veel  
geobsedeerd geraakt door gezondheid?
"Dat is een belangrijke kwestie. We hanteren nog altijd de definitie van de Wereldgezondheidsraad, 
de WHO, van vijftig, zestig jaar geleden, die spreekt over 'a state of total physical and mental well-
being'. Nou, dan ben ik ook niet gezond. Terwijl iemand als arts-onderzoeker Machteld Huber - wij 
zijn hier erg dol op haar - daar het concept van 'positieve gezondheid' tegenover stelt: de capaciteit 
om je aan te passen. Dat is volstrekt iets anders. Dan kun je met een chronische kwaal toch gezond 
zijn. Een veel interessantere zienswijze, die nogal consequenties voor de zorg zou moeten hebben."

Gezondheid is met je lichaam om kunnen gaan, tot een zinvolle levensvervulling  
kunnen komen
Gezondheid is dan: zelfstandig zijn binnen de mogelijkheden die je lichaam je biedt? "Ja. Ermee om 
kunnen gaan, tot een zinvolle levensvervulling kunnen komen."

“Gezondheid is met je lichaam 

om kunnen gaan, tot een zin-

volle levensvervulling kunnen 
komen”

hele artikel te lezen op: www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4256061/2016/03/03/We-blij-
ven-betalen-voor-comazuipers-dikzakken-en-rokers.dhtml
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ORGANISATIE
 & INNOVATIES

vinden het vaak nog lastig, ‘zo‘n vreemde over de vloer. Of 

ze hebben geen computer of Ipad om in te loggen. Storm 

loopt het daardoor nog niet, erkent Rutten. “Maar alle begin 

is moeilijk. Is de drempel eenmaal genomen, dan gaat er vaak 

een wereld voor mensen open. De een komt weer buiten om-

dat iemand helpt met boodschappen doen. Een ander heeft 

leuk sociaal contact met het meisje dat de hond uitlaat. En het 

allerbelangrijkste: ze houden zelf de regie.” <<

Voor meer informatie over de proeftuin MijnZorg zie www.mijnzorg-ozl.nl

Tekst: Ingrid Beckers
Foto’s: Alf Mertens 

systeem gericht op resultaat in plaats 

van productie. “Vorig jaar hadden we 

fi nancieel een lastig jaar. We liepen met 

onze manier van werken vooruit. Hoe 

meer wij ontzorgden, des te minder kre-

gen we betaald. Gelukkig is die perverse 

prikkel er nu uitgehaald.” 

Scoringsinstrument ‘spinnenweb’
Binnen de proeftuin MijnZorg maakt de 

MeanderGroep gebruik van de expertise 

van Huber. “Mijn rol”, zegt ze, “is om 

zorgverleners te inspireren en motive-

ren breder naar het begrip gezondheid 

te kijken, zodat ze beter aansluiten bij 

de behoeften van mensen.” Om Posi-

tieve Gezondheid in praktijk te brengen, biedt Huber ook 

tools, zoals het visueel scoringsinstrument ‘spinnenweb’. 

Gezondheid wordt hierin gedefi nieerd vanuit zes dimensies, 

waaronder ook zingeving en sociaal- en emotioneel welbe-

vinden. “Als mensen het spinnenweb invullen, beoordelen ze 

hun gezondheid vanzelf breder dan alleen vanuit de licha-

melijke kwaal”, aldus Huber. “Het helpt hen te oordelen over 

hun eigen situatie en over welke aspecten beter kunnen. Dat 

werkt verrassend en ontschottend: zorg en het sociale domein 

zitten er beiden in.”

De MeanderGroep gaat het scoringsinstrument inzetten om 

nog beter te bepalen wat cliënten zélf belangrijk vinden. Ruij-

ters: “Want ja, zelfs de beste wijkverpleegkundigen kunnen er 

wel eens naast zitten als ze op basis van kennis en ervaring 

invullen wat een patiënt nodig heeft. Het spinnenweb helpt 

hen bij het voeren van een goede dialoog, ook om ingesleten 

structuren te doorbreken.”

Proeftuin MijnZorg
Nauwe samenwerking met andere zorginstellingen binnen 

de proeftuin MijnZorg is cruciaal als hulpvragen buiten het 

domein van thuiszorg vallen, maar bijvoorbeeld meer bin-

nen het sociaal domein. Als mooi initiatief noemt 

Ruijters het digitaal platform WeHelpen. 

“De site fungeert als een soort markplaats 

voor eenvoudige hulp”, licht wijkver-

pleegkundige Rutten toe. “Vrijwilligers, 

buurtgenoten, iedereen kan er hulp 

op aanbieden en vragen.” Vooral jon-

ge mensen zijn enthousiast, ouderen 

“Niemand kan beter beoordelen 

welke thuiszorg mensen nodig hebben 

dan onze wijkverpleegkundigen zelf, 

die dichtbij de cliënten staan”

schillend met ziekte omgaat. Simpel gezegd: de ene 70-plus-

ser huppelt twee dagen na een knieoperatie opgewekt op 

krukken het ziekenhuis uit, terwijl de ander weken in een 

rolstoel blijft somberen. 

Ruijters: “In onze visie kan niemand beter beoordelen welke 

thuiszorg mensen nodig hebben dan onze wijkverpleegkun-

digen zelf, die dichtbij de cliënten staan. Tegen hulpverleners 

zoals Iris Rutten durven cliënten vaak eerlijker behoeften uit 

te spreken dan tegen hun eigen kinderen.” Rutten, wijkver-

pleegkundige in Heerlen, vult aan: “Het gaat vaak om simpele 

dingen. Dat ze liever twee keer in de week douchen in plaats 

van elke dag, want dan kunnen ze lekker uitslapen.”

Eigen kracht
Bij Meander kijken wijkverpleegkundigen vooral naar wat cli-

enten wél in plaats van niet kunnen. Lukt het zonder thuis-

zorg als mensen een slim hulpmiddel of steun van familie of 

vrienden krijgen? Pas als het antwoord echt ‘nee’ is, komt pro-

fessionele zorg in beeld.” Deze ‘Eigen Kracht’-aanpak blijkt 

volgens Ruijters uiteindelijk niet alleen beter voor het gevoel 

van welzijn en eigenwaarde. “Het is ook de enige manier om 

wijkverpleging op lange termijn betaalbaar én gegarandeerd 

te houden voor mensen die het echt nodig hebben.” 

Voor Ruijters is het een verademing dat de MeanderGroep 

van CZ ruimte krijgt om nu ook te oefenen met een betalings-

In verschillende proeftuinen werken zorgorganisaties en zorg-

vragers nauw met CZ samen om het razend populaire concept 

Positieve Gezondheid van arts-onderzoeker Machteld Huber 

in de praktijk te brengen. Kern is dat zorgverleners leren om, 

zoals Huber zegt, ‘de handen meer op de rug te houden. 

Maar wel met aandacht te coachen’. Alleen dan vergroot je 

de zelfredzaamheid en autonomie van mensen, ondanks hun 

fysieke, emotionele en lichamelijke beperkingen. 

“De MeanderGroep werkt al een tijd vanuit de vergelijkbare 

fi losofi e dat thuiszorg er meer is om te ontzorgen dan te zor-

gen”, vertelt Ruijters op het hoofdkantoor in Landgraaf. “Wij 

veranderen steeds meer van een zorgaanbieder in een ont-

zorgaanbieder. Mensen blijven zelf het liefst zelfstandig en 

onafhankelijk thuis wonen. En het is de taak van thuiszorg om 

ze daartoe in staat te stellen.”

Wijkverpleegkundige bepaalt
Vanuit die visie mogen wijkverpleegkundigen bij de Mean-

derGroep sinds anderhalf jaar weer zelf bepalen welke zorg 

cliënten nodig hebben. En dat is nieuw. Al tientallen jaren 

opereert de thuiszorg binnen een systeem waarin centraal or-

gaan CIZ de zorgbehoefte op basis van medische aandoening 

indiceert. Dat systeem is zowel volgens Ruijters als  volgens 

Huber ‘hopeloos achterhaald’ en strookt zeker niet met het 

idee achter Positieve Gezondheid. Namelijk dat juist ieder 

mens een andere opvatting heeft over welbevinden en ver-

“Een bekostigingssysteem op basis van resultaat in plaats van uurtje factuurtje. Het biedt de MeanderGroep grote 

ruimte voor slimme, effi ciënte oplossingen in de thuiszorg”, zegt Roger Ruijters, lid van de Raad van Bestuur van 

de MeanderGroep. Binnen de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg werkt hij met CZ aan het experiment 

‘Ruimte voor Resultaat’, oftewel een nieuw betalingssysteem zonder productieprikkel.

“Wij veranderen van zorgaanbieder 
in ontzorgaanbieder”

MeanderGroep experimenteert met nieuw betalingssysteem in thuiszorg

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker  Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke  Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter  Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proef tuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager.

Bij Meander kijken wijkverpleegkundigen vooral wat cliënten wél kunnen, vertellen Iris Rutten en Roger Ruijters.
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vinden het vaak nog lastig, ‘zo‘n vreemde over de vloer. Of 

ze hebben geen computer of Ipad om in te loggen. Storm 

loopt het daardoor nog niet, erkent Rutten. “Maar alle begin 

is moeilijk. Is de drempel eenmaal genomen, dan gaat er vaak 

een wereld voor mensen open. De een komt weer buiten om-

dat iemand helpt met boodschappen doen. Een ander heeft 

leuk sociaal contact met het meisje dat de hond uitlaat. En het 

allerbelangrijkste: ze houden zelf de regie.” <<

Voor meer informatie over de proeftuin MijnZorg zie www.mijnzorg-ozl.nl

Tekst: Ingrid Beckers
Foto’s: Alf Mertens 

systeem gericht op resultaat in plaats 

van productie. “Vorig jaar hadden we 

fi nancieel een lastig jaar. We liepen met 

onze manier van werken vooruit. Hoe 

meer wij ontzorgden, des te minder kre-

gen we betaald. Gelukkig is die perverse 

prikkel er nu uitgehaald.” 

Scoringsinstrument ‘spinnenweb’
Binnen de proeftuin MijnZorg maakt de 

MeanderGroep gebruik van de expertise 

van Huber. “Mijn rol”, zegt ze, “is om 

zorgverleners te inspireren en motive-

ren breder naar het begrip gezondheid 

te kijken, zodat ze beter aansluiten bij 

de behoeften van mensen.” Om Posi-

tieve Gezondheid in praktijk te brengen, biedt Huber ook 

tools, zoals het visueel scoringsinstrument ‘spinnenweb’. 

Gezondheid wordt hierin gedefi nieerd vanuit zes dimensies, 

waaronder ook zingeving en sociaal- en emotioneel welbe-

vinden. “Als mensen het spinnenweb invullen, beoordelen ze 

hun gezondheid vanzelf breder dan alleen vanuit de licha-

melijke kwaal”, aldus Huber. “Het helpt hen te oordelen over 

hun eigen situatie en over welke aspecten beter kunnen. Dat 

werkt verrassend en ontschottend: zorg en het sociale domein 

zitten er beiden in.”

De MeanderGroep gaat het scoringsinstrument inzetten om 

nog beter te bepalen wat cliënten zélf belangrijk vinden. Ruij-

ters: “Want ja, zelfs de beste wijkverpleegkundigen kunnen er 

wel eens naast zitten als ze op basis van kennis en ervaring 

invullen wat een patiënt nodig heeft. Het spinnenweb helpt 

hen bij het voeren van een goede dialoog, ook om ingesleten 

structuren te doorbreken.”

Proeftuin MijnZorg
Nauwe samenwerking met andere zorginstellingen binnen 

de proeftuin MijnZorg is cruciaal als hulpvragen buiten het 

domein van thuiszorg vallen, maar bijvoorbeeld meer bin-

nen het sociaal domein. Als mooi initiatief noemt 

Ruijters het digitaal platform WeHelpen. 

“De site fungeert als een soort markplaats 

voor eenvoudige hulp”, licht wijkver-

pleegkundige Rutten toe. “Vrijwilligers, 

buurtgenoten, iedereen kan er hulp 

op aanbieden en vragen.” Vooral jon-

ge mensen zijn enthousiast, ouderen 

“Niemand kan beter beoordelen 

welke thuiszorg mensen nodig hebben 

dan onze wijkverpleegkundigen zelf, 

die dichtbij de cliënten staan”

schillend met ziekte omgaat. Simpel gezegd: de ene 70-plus-

ser huppelt twee dagen na een knieoperatie opgewekt op 

krukken het ziekenhuis uit, terwijl de ander weken in een 

rolstoel blijft somberen. 

Ruijters: “In onze visie kan niemand beter beoordelen welke 

thuiszorg mensen nodig hebben dan onze wijkverpleegkun-

digen zelf, die dichtbij de cliënten staan. Tegen hulpverleners 

zoals Iris Rutten durven cliënten vaak eerlijker behoeften uit 

te spreken dan tegen hun eigen kinderen.” Rutten, wijkver-

pleegkundige in Heerlen, vult aan: “Het gaat vaak om simpele 

dingen. Dat ze liever twee keer in de week douchen in plaats 

van elke dag, want dan kunnen ze lekker uitslapen.”

Eigen kracht
Bij Meander kijken wijkverpleegkundigen vooral naar wat cli-

enten wél in plaats van niet kunnen. Lukt het zonder thuis-

zorg als mensen een slim hulpmiddel of steun van familie of 

vrienden krijgen? Pas als het antwoord echt ‘nee’ is, komt pro-

fessionele zorg in beeld.” Deze ‘Eigen Kracht’-aanpak blijkt 

volgens Ruijters uiteindelijk niet alleen beter voor het gevoel 

van welzijn en eigenwaarde. “Het is ook de enige manier om 

wijkverpleging op lange termijn betaalbaar én gegarandeerd 

te houden voor mensen die het echt nodig hebben.” 

Voor Ruijters is het een verademing dat de MeanderGroep 

van CZ ruimte krijgt om nu ook te oefenen met een betalings-

In verschillende proeftuinen werken zorgorganisaties en zorg-

vragers nauw met CZ samen om het razend populaire concept 

Positieve Gezondheid van arts-onderzoeker Machteld Huber 

in de praktijk te brengen. Kern is dat zorgverleners leren om, 

zoals Huber zegt, ‘de handen meer op de rug te houden. 

Maar wel met aandacht te coachen’. Alleen dan vergroot je 

de zelfredzaamheid en autonomie van mensen, ondanks hun 

fysieke, emotionele en lichamelijke beperkingen. 

“De MeanderGroep werkt al een tijd vanuit de vergelijkbare 

fi losofi e dat thuiszorg er meer is om te ontzorgen dan te zor-

gen”, vertelt Ruijters op het hoofdkantoor in Landgraaf. “Wij 

veranderen steeds meer van een zorgaanbieder in een ont-

zorgaanbieder. Mensen blijven zelf het liefst zelfstandig en 

onafhankelijk thuis wonen. En het is de taak van thuiszorg om 

ze daartoe in staat te stellen.”

Wijkverpleegkundige bepaalt
Vanuit die visie mogen wijkverpleegkundigen bij de Mean-

derGroep sinds anderhalf jaar weer zelf bepalen welke zorg 

cliënten nodig hebben. En dat is nieuw. Al tientallen jaren 

opereert de thuiszorg binnen een systeem waarin centraal or-

gaan CIZ de zorgbehoefte op basis van medische aandoening 

indiceert. Dat systeem is zowel volgens Ruijters als  volgens 

Huber ‘hopeloos achterhaald’ en strookt zeker niet met het 

idee achter Positieve Gezondheid. Namelijk dat juist ieder 

mens een andere opvatting heeft over welbevinden en ver-

“Een bekostigingssysteem op basis van resultaat in plaats van uurtje factuurtje. Het biedt de MeanderGroep grote 

ruimte voor slimme, effi ciënte oplossingen in de thuiszorg”, zegt Roger Ruijters, lid van de Raad van Bestuur van 

de MeanderGroep. Binnen de proeftuin MijnZorg in Oostelijk Zuid-Limburg werkt hij met CZ aan het experiment 

‘Ruimte voor Resultaat’, oftewel een nieuw betalingssysteem zonder productieprikkel.

“Wij veranderen van zorgaanbieder 
in ontzorgaanbieder”

MeanderGroep experimenteert met nieuw betalingssysteem in thuiszorg

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker  Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke  Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter  Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proef tuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager.

Bij Meander kijken wijkverpleegkundigen vooral wat cliënten wél kunnen, vertellen Iris Rutten en Roger Ruijters.
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De uitdaging is om juist mensen uit de sociale lagere klasse 

ervan bewust te maken dat ze bijvoorbeeld door beweging, 

sociale participatie of spiritualiteit aan hun gezondheid kun-

nen werken, erkennen Lexmond en Leutscher. “Grote winst 

van de Gezondheidswaaier is dat mensen zélf benoemen wat 

beter kan. De regie ligt bij hen, dat werkt beter dan wanneer 

je van hogerhand krijgt opgelegd wat je moet doen.”

Laagdrempelige interventies
Studenten van HZ University of Applied Sciences brengen in 

kaart welke informatie, online tools en interventies aan de di-

gitale Gezondheidswaaier gekoppeld gaan worden. Dan moet 

je breed denken, van een eHealth-programma om overmatig 

piekeren tegen te gaan tot een trainingsschema van de plaat-

selijke sportschool. Machteld Huber: “Liefst is de hulp die de 

gezondheidswaaier je aanreikt gratis en toegankelijk, want 

anders haken mensen heel snel af. Behandelingen moeten 

wat mij betreft ook bewezen effectief zijn. En de privacy van 

mensen moet gewaarborgd zijn als ze ergens voor intekenen.” 

Zeeuwse Gronden – organisatie voor geestelijke gezondheid – 

werkt als specialist op het gebied van eHealth mee aan de 

voor henzelf dan niet het hoofdpro-

bleem, maar zijn ze best eenzaam na 

een scheiding of missen ze zingeving 

in hun werk of leven. Dan zeggen wij 

bijvoorbeeld: ‘Okay, wat vindt u ervan 

als we drie keer per week gaan trainen, 

waarvan één keer in een wandelgroep 

om die sociale component te verbete-

ren. Sport is ook een heel toegankelijke 

vorm om nieuwe doelen te stellen. Dat 

kan vijf kilometer hardlopen zijn, een 

ander gaat de Alpe d’Huez fi etsen. Waar 

het om gaat, is dat wij verder kijken dan 

het pilletje tegen de kwaal.” 

“Grote winst van de Gezondheidswaaier is dat mensen zélf benoemen wat beter kan”

eel meetinstrument van Huber – is een goed instrument om 

daarbij te helpen. Op basis van vragen rond zes hoofdpijlers 

kunnen mensen zelf beoordelen hoe ze er mentaal, fysiek 

en sociaal-maatschappelijk gezien voor staan. Waar gaat het 

goed, welke aspecten kunnen beter, en vooral hoe? De proef-

tuin GoedLeven ontwikkelt op dit moment een Gezondheids-

waaier die daarop antwoord geeft. De Gezondheidswaaier is 

een digitale toolbox die mensen direct praktische hulpmid-

delen aanreikt om op alle zes hoofdpijlers hun gezondheid 

te verbeteren. ”

Integrale benadering
Een ander goed aspect binnen de proeftuin in Zeeuws-Vlaan-

deren is de integrale benadering, vindt Machteld Huber. “Ook 

de gemeenten en het bedrijfsleven werken actief mee en juist 

deze partijen hebben veel invloed, vooral op het sociaal-

maatschappelijk domein. Als je kijkt naar het ziekteverzuim 

in Nederland heeft vijftig procent een niet-medische oorzaak. 

Voor een duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat werk-

gevers en bedrijfsartsen ook kijken naar gezondheidsaspecten 

als carrièremogelijkheden, gezonde voeding en beweging.”

Zo ontwikkelde Healthcenter Bodyline in opdracht van het 

Zeeuwse chemiebedrijf DOW een vitaliteitsprogramma. Via 

bedrijfsartsen stromen nu wekelijks werknemers het health-

center binnen. Directeur Pim Lexmond: “Een sportarts con-

troleert de fysieke belastbaarheid en we laten werknemers 

het spinnenweb invullen. Soms blijkt die slechte conditie 

Basis voor deze Gezondheidswaaier is de Positieve Gezond-

heid-theorie van Machteld Huber. Deze gaat ervan uit dat 

gezondheid veel meer behelst dan het ontbreken van licha-

melijke en geestelijke kwalen, maar dat aspecten als zinge-

ving, spiritualiteit, zelfbeschikking en sociaal-maatschappelijke 

participatie minstens zo belangrijk zijn. Om even kort door 

de bocht te gaan: iemand met reuma kan zich best gezond 

voelen, als andere aspecten zoals zinvol werk en gezin wel 

dik in orde zijn. 

Zorgverzekeraar CZ werkt binnen enkele proeftuinen met 

zorgaanbieders en -vragers samen om de ideeën van Huber 

in de praktijk van de grond te krijgen. Eén van die proeftui-

nen is Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen. “Het doel is om de 

volksgezondheid en kwaliteit van zorg- en welzijnsondersteu-

ning te verbeteren, maar tegelijkertijd kosten te reduceren”, 

aldus programmanager Edwin Leutscher. “Dat kan door te 

investeren in preventieve maatregelen op het gebied van bij-

voorbeeld beweging, spiritualiteit en sociale participatie. We 

willen de bewustwording over de kansrijke mogelijkheden 

van het concept Positieve Gezondheid onder de bevolking 

vergroten.”

Zelf aan de slag
Tijdens bijeenkomsten met inwoners merkte Leutscher dat 

mensen echt wel bereid zijn om zélf aan hun gezondheid te 

werken. “Alleen moeten ze dan wél weten wat ze kunnen 

doen om zich goed te voelen. Het ‘spinnenweb’ – een visu-

Binnen de proeftuin Goedleven zetten de samenwerkende zorg- en welzijnsaanbieders in Zeeuws-Vlaanderen 

binnenkort een Gezondheidswaaier online. Via deze digitale toolbox krijgen mensen niet alleen inzicht in hun 

eigen welbevinden, ze ontvangen ook direct tips en interventiemogelijkheden om hun gezondheid te verbeteren. 

“Verder kijken dan het pilletje 
tegen de kwaal” 

Proeftuin Goedleven Zeeuws-Vlaanderen

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proeftuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager. 

ontwikkeling. Brian Bakker, cliëntbegeleider en coördina-

tor eHealth: “Ik vermoed dat de Gezondheidswaaier vooral 

jongeren en sociaal geïsoleerde zorgmijders een zetje in de 

goede richting kan geven. Deze groep vindt het fi jn om achter 

de computer zelf te beslissen op welke manier en wanneer 

zorg gewenst is. Voor hen is het een mooie aanvulling op wat 

er al is.”

Bakker verwacht dat de Gezondheidswaaier zowel voor hulp-

verleners als cliënten een stimulans is om psychiatrie breder 

te bekijken dan nu vaak het geval is. “Patiënten krijgen medi-

catie voor hun geestelijke kwaal. Voor lichamelijke aftakeling, 

sociaal isolement of problemen met werk en fi nanciën is te 

weinig aandacht. Die problemen worden gezien als sympto-

men die nou eenmaal bij de ziekte horen en waar je verder 

toch niet veel aan kunt doen. De digitale gezondheidswaaier 

dwingt ons om vanaf het begin van een behandeling naar 

meerdere gezondheidsaspecten te kijken. Ook van een potje 

basketbal kun je geestelijk opknappen.” <<

Tekst: Ingrid Beckers
Foto Machteld Huber: Alf Mertens

De online Gezondheidswaaier die Goedleven 

ontwikkelt, geeft mensen praktische hulpmid-

delen om hun gezondheid op de zes hoofdpijlers 

uit de Positieve Gezondheid-theorie van Huber 

te verbeteren.
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De uitdaging is om juist mensen uit de sociale lagere klasse 

ervan bewust te maken dat ze bijvoorbeeld door beweging, 

sociale participatie of spiritualiteit aan hun gezondheid kun-

nen werken, erkennen Lexmond en Leutscher. “Grote winst 

van de Gezondheidswaaier is dat mensen zélf benoemen wat 

beter kan. De regie ligt bij hen, dat werkt beter dan wanneer 

je van hogerhand krijgt opgelegd wat je moet doen.”

Laagdrempelige interventies
Studenten van HZ University of Applied Sciences brengen in 

kaart welke informatie, online tools en interventies aan de di-

gitale Gezondheidswaaier gekoppeld gaan worden. Dan moet 

je breed denken, van een eHealth-programma om overmatig 

piekeren tegen te gaan tot een trainingsschema van de plaat-

selijke sportschool. Machteld Huber: “Liefst is de hulp die de 

gezondheidswaaier je aanreikt gratis en toegankelijk, want 

anders haken mensen heel snel af. Behandelingen moeten 

wat mij betreft ook bewezen effectief zijn. En de privacy van 

mensen moet gewaarborgd zijn als ze ergens voor intekenen.” 

Zeeuwse Gronden – organisatie voor geestelijke gezondheid – 

werkt als specialist op het gebied van eHealth mee aan de 

voor henzelf dan niet het hoofdpro-

bleem, maar zijn ze best eenzaam na 

een scheiding of missen ze zingeving 

in hun werk of leven. Dan zeggen wij 

bijvoorbeeld: ‘Okay, wat vindt u ervan 

als we drie keer per week gaan trainen, 

waarvan één keer in een wandelgroep 

om die sociale component te verbete-

ren. Sport is ook een heel toegankelijke 

vorm om nieuwe doelen te stellen. Dat 

kan vijf kilometer hardlopen zijn, een 

ander gaat de Alpe d’Huez fi etsen. Waar 

het om gaat, is dat wij verder kijken dan 

het pilletje tegen de kwaal.” 

“Grote winst van de Gezondheidswaaier is dat mensen zélf benoemen wat beter kan”

eel meetinstrument van Huber – is een goed instrument om 

daarbij te helpen. Op basis van vragen rond zes hoofdpijlers 

kunnen mensen zelf beoordelen hoe ze er mentaal, fysiek 

en sociaal-maatschappelijk gezien voor staan. Waar gaat het 

goed, welke aspecten kunnen beter, en vooral hoe? De proef-

tuin GoedLeven ontwikkelt op dit moment een Gezondheids-

waaier die daarop antwoord geeft. De Gezondheidswaaier is 

een digitale toolbox die mensen direct praktische hulpmid-

delen aanreikt om op alle zes hoofdpijlers hun gezondheid 

te verbeteren. ”

Integrale benadering
Een ander goed aspect binnen de proeftuin in Zeeuws-Vlaan-

deren is de integrale benadering, vindt Machteld Huber. “Ook 

de gemeenten en het bedrijfsleven werken actief mee en juist 

deze partijen hebben veel invloed, vooral op het sociaal-

maatschappelijk domein. Als je kijkt naar het ziekteverzuim 

in Nederland heeft vijftig procent een niet-medische oorzaak. 

Voor een duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat werk-

gevers en bedrijfsartsen ook kijken naar gezondheidsaspecten 

als carrièremogelijkheden, gezonde voeding en beweging.”

Zo ontwikkelde Healthcenter Bodyline in opdracht van het 

Zeeuwse chemiebedrijf DOW een vitaliteitsprogramma. Via 

bedrijfsartsen stromen nu wekelijks werknemers het health-

center binnen. Directeur Pim Lexmond: “Een sportarts con-

troleert de fysieke belastbaarheid en we laten werknemers 

het spinnenweb invullen. Soms blijkt die slechte conditie 

Basis voor deze Gezondheidswaaier is de Positieve Gezond-

heid-theorie van Machteld Huber. Deze gaat ervan uit dat 

gezondheid veel meer behelst dan het ontbreken van licha-

melijke en geestelijke kwalen, maar dat aspecten als zinge-

ving, spiritualiteit, zelfbeschikking en sociaal-maatschappelijke 

participatie minstens zo belangrijk zijn. Om even kort door 

de bocht te gaan: iemand met reuma kan zich best gezond 

voelen, als andere aspecten zoals zinvol werk en gezin wel 

dik in orde zijn. 

Zorgverzekeraar CZ werkt binnen enkele proeftuinen met 

zorgaanbieders en -vragers samen om de ideeën van Huber 

in de praktijk van de grond te krijgen. Eén van die proeftui-

nen is Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen. “Het doel is om de 

volksgezondheid en kwaliteit van zorg- en welzijnsondersteu-

ning te verbeteren, maar tegelijkertijd kosten te reduceren”, 

aldus programmanager Edwin Leutscher. “Dat kan door te 

investeren in preventieve maatregelen op het gebied van bij-

voorbeeld beweging, spiritualiteit en sociale participatie. We 

willen de bewustwording over de kansrijke mogelijkheden 

van het concept Positieve Gezondheid onder de bevolking 

vergroten.”

Zelf aan de slag
Tijdens bijeenkomsten met inwoners merkte Leutscher dat 

mensen echt wel bereid zijn om zélf aan hun gezondheid te 

werken. “Alleen moeten ze dan wél weten wat ze kunnen 

doen om zich goed te voelen. Het ‘spinnenweb’ – een visu-

Binnen de proeftuin Goedleven zetten de samenwerkende zorg- en welzijnsaanbieders in Zeeuws-Vlaanderen 

binnenkort een Gezondheidswaaier online. Via deze digitale toolbox krijgen mensen niet alleen inzicht in hun 

eigen welbevinden, ze ontvangen ook direct tips en interventiemogelijkheden om hun gezondheid te verbeteren. 

“Verder kijken dan het pilletje 
tegen de kwaal” 

Proeftuin Goedleven Zeeuws-Vlaanderen

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proeftuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager. 

ontwikkeling. Brian Bakker, cliëntbegeleider en coördina-

tor eHealth: “Ik vermoed dat de Gezondheidswaaier vooral 

jongeren en sociaal geïsoleerde zorgmijders een zetje in de 

goede richting kan geven. Deze groep vindt het fi jn om achter 

de computer zelf te beslissen op welke manier en wanneer 

zorg gewenst is. Voor hen is het een mooie aanvulling op wat 

er al is.”

Bakker verwacht dat de Gezondheidswaaier zowel voor hulp-

verleners als cliënten een stimulans is om psychiatrie breder 

te bekijken dan nu vaak het geval is. “Patiënten krijgen medi-

catie voor hun geestelijke kwaal. Voor lichamelijke aftakeling, 

sociaal isolement of problemen met werk en fi nanciën is te 

weinig aandacht. Die problemen worden gezien als sympto-

men die nou eenmaal bij de ziekte horen en waar je verder 

toch niet veel aan kunt doen. De digitale gezondheidswaaier 

dwingt ons om vanaf het begin van een behandeling naar 

meerdere gezondheidsaspecten te kijken. Ook van een potje 

basketbal kun je geestelijk opknappen.” <<

Tekst: Ingrid Beckers
Foto Machteld Huber: Alf Mertens

De online Gezondheidswaaier die Goedleven 

ontwikkelt, geeft mensen praktische hulpmid-

delen om hun gezondheid op de zes hoofdpijlers 

uit de Positieve Gezondheid-theorie van Huber 

te verbeteren.
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bij iemand die in hetzelfde schuitje zit. Dat praat gemakkelijker 

en mensen vinden de antwoorden waarnaar ze op zoek zijn.” 

“Vooral de sociale verbinding binnen zelfhulpgroepen is van 

grote waarde”, benadrukt Machteld Huber. “Er sterven meer 

mensen door eenzaamheid dan door hart- en vaatziekten. 

Dat zegt genoeg. Aanspraak kan ongeloofl ijk steunend zijn. 

Niet alleen in geval van ziekte trouwens, maar juist in aller-

lei moeilijke periodes van het leven. Hoe ga je om met een 

blowende puber? Of met ongemakken in een eenoudergezin? 

Het leven vraagt veel vaardigheden. Daarover sparren werkt 

bevrijdend en ontspannend en brengt je op ideeën. Door zelf-

hulp kun je veelal voorkomen dat mensen vastlopen en in het 

professionele circuit terechtkomen.”

Zelfregietool
Toch weten zorgverleners en zorgvragers de weg naar zelf-

hulp lang niet altijd te vinden. En precies daarom richtte de 

organisatie Zelfhulpverbindt.nl in het najaar van 2015 de site 

www.zelfregietool.nl op. Deze site verbindt zorgvragers uit 

het hele land en diverse lotgenotengroepen op allerhande 

terreinen met elkaar. Bezoekers vinden er informatie en tips; 

via een telefoonnummer is direct contact mogelijk. 

Verkeerde beeldvorming
Belangrijk doel van Zelfhulpverbindt.nl is om de kracht van 

zelfhulp meer onder de aandacht te brengen van nulde-, 

 eerste- en tweedelijnszorgorganisaties, zodat er meer samen-

werking ontstaat. Venhuis: “In Nederland heeft zelfhulp een 

len van zelfhulp te laten ervaren.” Binnen de proeftuin Slim-

mer met Zorg in Zuidoost-Brabant werken al diverse partijen 

– waaronder Zelfhulpverbindt.nl, Stichting Zelfhulpnetwerk 

Zuidoost-Brabant, Zorgbelang Brabant, zorggroepen Pozob, 

SGE en DOH en zorgverzekeraars CZ en VGZ – aan een 

betere samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals en in-

formele vormen van zelfhulp. Zo kregen 150 huisartsen via 

Praktijkondersteuning in Zuidoost-Brabant workshops over 

zelfhulp. Venhuis: “Het belangrijkste resultaat van verschil-

lende initiatieven is dat meer zorgverleners ons nu benaderen 

met vragen over onderwerpen of cliënten. Ook is het aantal 

zelfhulpgroepen in de regio gestegen van 100 naar 125. Via 

de zelfregietool zijn sinds september vorig jaar 300 concrete 

hulpvragen gesteld. Als je deze omrekent naar mogelijke ex-

tra vragen om specialistische hulp, dan hebben we al veel 

maatschappelijke kosten bespaard.” 

Een volgende stap is om ook andere proeftuinen onder de 

vlag van positieve gezondheid te laten profi teren van de erva-

ring die binnen de proeftuin in Zuidoost-Brabant met zelfhulp 

is opgedaan. Te beginnen met ‘Anders Beter’ in de Weste-

lijke Mijnstreek en ‘MijnZorg’ in oostelijk Zuid-Limburg. “Het 

is belangrijk om krachten te bundelen, zodat zelfhulp niet 

versnipperd raakt”, vindt Venhuis. “Mooi aan de proeftuinen 

in Limburg is dat gemeenten, Zorgbelang-organisaties, zorg-

verleners, zorgverzekeraars en sociaal-maatschappelijke orga-

nisaties al samen aan tafel zitten. En dat de wil en ambitie er 

is om samen een slag te maken.” <<

Tekst: Ingrid Beckers
Foto: Alf Mertens 

negatieve klank. Zorgprofs denken vaak dat het klaaggroep-

jes zijn waar je pas bij aansluit als je zo wanhopig bent dat je 

het echt niet meer weet. Daarnaast wordt zelfhulp vaak geas-

socieerd met GGZ-problematiek, maar het is veel breder.” Zo 

hebben ook mensen met een fysieke aandoening vaak vragen 

over het sociaal domein. In Eindhoven organiseerde Zelfhulp-

verbindt.nl zelfs een inloopavond om fi nanciële problemen 

met ervaringsdeskundigen te delen. “Daar kwamen in een 

half jaar tijd 350 man op af, met de archiefmappen onder de 

arm”, aldus Venhuis.

In België maken mensen drie keer zoveel gebruik van zelf-

hulp als in Nederland. In Duitsland en Engeland tien keer 

zoveel. Volgens Venhuis moet zelfhulp ook in ons land een 

logische aanvullende vorm van ondersteuning worden. “Het 

sterkt mensen als ze weten dat ze op elkaar kunnen steunen. 

En daardoor wordt de druk op professionele zorg automa-

tisch minder.”

Langer zelfredzaam
In het licht van positieve gezondheid biedt zorgverzekeraar 

CZ fi nanciële steun aan Zelfhulpverbindt.nl. Wiro Gruisen, 

manager regioregie bij CZ: “Normaal komen wij pas in beeld 

als professionele zorg aan de orde is, maar tijden veranderen. 

Zelfhulp past binnen de visie van CZ om mensen zo lang mo-

gelijk zelfredzaam te houden. In de eerste plaats omdat ze dat 

zelf graag willen, maar ook om ons zorgsysteem betaalbaar en 

duurzaam te houden op de lange termijn.”

Proeftuinen
De regionale proeftuinen waaraan CZ verbonden is, zijn vol-

gens Gruisen ideale netwerken om professionals de voorde-

“Zelfhulp is bij uitstek een manier om mensen te leren op een 

positieve manier met ziekte en gezondheid om te gaan”, stelt 

Wim Venhuis, projectleider van de Brabantse organisatie Zelf-

hulpverbindt.nl. “De Grieken droegen hun zieken in de oud-

heid al vanuit de bergen naar het dorpsplein om ervaringen 

te delen. Zelfhulp is dus van alle tijden. Nu, in het kader van 

positieve gezondheid, is deze vorm van ondersteuning weer 

actueler dan ooit.”

In feite is zelfhulp niets meer of minder dan twee of meer 

mensen die ervaringen met elkaar delen om ervan te leren. 

Praten met iemand die hetzelfde doormaakt helpt mensen om 

hun zelfredzaamheid te vergroten, weet Venhuis. “Samen vin-

den ze kracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan.” 

Dit principe sluit naadloos aan bij het concept positieve ge-

zondheid van arts en onderzoeker Machteld Huber. Positieve 

gezondheid gaat ervan uit dat professionele zorgverleners niet 

altijd het antwoord hebben op belangrijke vragen die mensen 

op een bepaald moment hebben, omdat ons welzijn over veel 

meer gaat dan fysiek functioneren. Aspecten als autonomie, 

zelfredzaamheid, sociale contacten, spiritualiteit, hobby’s en 

zinvol werk zijn minstens zo belangrijk. 

Aanspraak
Venhuis: “Binnen zelfhulp komen juist dit soort zaken aan de 

orde. Mensen die door een aandoening uit balans zijn, zitten 

bijvoorbeeld met praktische vragen rond werk of op sociaal-

emotioneel vlak. Daarvoor moet je niet bij de dokter zijn, maar 

Zelfhulp leidt tot minder medicijngebruik en een beter welbevinden, is bekend uit onderzoek. Toch adviseren 

Nederlandse zorgverleners cliënten nog maar weinig om te praten met ervaringsdeskundigen. Sinds vorig jaar 

zet de organisatie Zelfhulpverbindt.nl zich in om de kracht van zelfhulp onder de aandacht te brengen. In het licht 

van positieve gezondheid verleent zorgverzekeraar CZ daarbij structurele steun. 

“Zelfhulp sterkt mensen om de uitdagingen 
van het leven aan te gaan” 

Je praat makkelijker met iemand die in hetzelfde schuitje zit

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proeftuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager. 

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Machteld Huber en 

Wim Venhuis zien zelfhulp 

als een manier om mensen 

op een positieve manier 

met ziekte en gezondheid 

om te leren gaan.
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bij iemand die in hetzelfde schuitje zit. Dat praat gemakkelijker 

en mensen vinden de antwoorden waarnaar ze op zoek zijn.” 

“Vooral de sociale verbinding binnen zelfhulpgroepen is van 

grote waarde”, benadrukt Machteld Huber. “Er sterven meer 

mensen door eenzaamheid dan door hart- en vaatziekten. 

Dat zegt genoeg. Aanspraak kan ongeloofl ijk steunend zijn. 

Niet alleen in geval van ziekte trouwens, maar juist in aller-

lei moeilijke periodes van het leven. Hoe ga je om met een 

blowende puber? Of met ongemakken in een eenoudergezin? 

Het leven vraagt veel vaardigheden. Daarover sparren werkt 

bevrijdend en ontspannend en brengt je op ideeën. Door zelf-

hulp kun je veelal voorkomen dat mensen vastlopen en in het 

professionele circuit terechtkomen.”

Zelfregietool
Toch weten zorgverleners en zorgvragers de weg naar zelf-

hulp lang niet altijd te vinden. En precies daarom richtte de 

organisatie Zelfhulpverbindt.nl in het najaar van 2015 de site 

www.zelfregietool.nl op. Deze site verbindt zorgvragers uit 

het hele land en diverse lotgenotengroepen op allerhande 

terreinen met elkaar. Bezoekers vinden er informatie en tips; 

via een telefoonnummer is direct contact mogelijk. 

Verkeerde beeldvorming
Belangrijk doel van Zelfhulpverbindt.nl is om de kracht van 

zelfhulp meer onder de aandacht te brengen van nulde-, 

 eerste- en tweedelijnszorgorganisaties, zodat er meer samen-

werking ontstaat. Venhuis: “In Nederland heeft zelfhulp een 

len van zelfhulp te laten ervaren.” Binnen de proeftuin Slim-

mer met Zorg in Zuidoost-Brabant werken al diverse partijen 

– waaronder Zelfhulpverbindt.nl, Stichting Zelfhulpnetwerk 

Zuidoost-Brabant, Zorgbelang Brabant, zorggroepen Pozob, 

SGE en DOH en zorgverzekeraars CZ en VGZ – aan een 

betere samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals en in-

formele vormen van zelfhulp. Zo kregen 150 huisartsen via 

Praktijkondersteuning in Zuidoost-Brabant workshops over 

zelfhulp. Venhuis: “Het belangrijkste resultaat van verschil-

lende initiatieven is dat meer zorgverleners ons nu benaderen 

met vragen over onderwerpen of cliënten. Ook is het aantal 

zelfhulpgroepen in de regio gestegen van 100 naar 125. Via 

de zelfregietool zijn sinds september vorig jaar 300 concrete 

hulpvragen gesteld. Als je deze omrekent naar mogelijke ex-

tra vragen om specialistische hulp, dan hebben we al veel 

maatschappelijke kosten bespaard.” 

Een volgende stap is om ook andere proeftuinen onder de 

vlag van positieve gezondheid te laten profi teren van de erva-

ring die binnen de proeftuin in Zuidoost-Brabant met zelfhulp 

is opgedaan. Te beginnen met ‘Anders Beter’ in de Weste-

lijke Mijnstreek en ‘MijnZorg’ in oostelijk Zuid-Limburg. “Het 

is belangrijk om krachten te bundelen, zodat zelfhulp niet 

versnipperd raakt”, vindt Venhuis. “Mooi aan de proeftuinen 

in Limburg is dat gemeenten, Zorgbelang-organisaties, zorg-

verleners, zorgverzekeraars en sociaal-maatschappelijke orga-

nisaties al samen aan tafel zitten. En dat de wil en ambitie er 

is om samen een slag te maken.” <<

Tekst: Ingrid Beckers
Foto: Alf Mertens 

negatieve klank. Zorgprofs denken vaak dat het klaaggroep-

jes zijn waar je pas bij aansluit als je zo wanhopig bent dat je 

het echt niet meer weet. Daarnaast wordt zelfhulp vaak geas-

socieerd met GGZ-problematiek, maar het is veel breder.” Zo 

hebben ook mensen met een fysieke aandoening vaak vragen 

over het sociaal domein. In Eindhoven organiseerde Zelfhulp-

verbindt.nl zelfs een inloopavond om fi nanciële problemen 

met ervaringsdeskundigen te delen. “Daar kwamen in een 

half jaar tijd 350 man op af, met de archiefmappen onder de 

arm”, aldus Venhuis.

In België maken mensen drie keer zoveel gebruik van zelf-

hulp als in Nederland. In Duitsland en Engeland tien keer 

zoveel. Volgens Venhuis moet zelfhulp ook in ons land een 

logische aanvullende vorm van ondersteuning worden. “Het 

sterkt mensen als ze weten dat ze op elkaar kunnen steunen. 

En daardoor wordt de druk op professionele zorg automa-

tisch minder.”

Langer zelfredzaam
In het licht van positieve gezondheid biedt zorgverzekeraar 

CZ fi nanciële steun aan Zelfhulpverbindt.nl. Wiro Gruisen, 

manager regioregie bij CZ: “Normaal komen wij pas in beeld 

als professionele zorg aan de orde is, maar tijden veranderen. 

Zelfhulp past binnen de visie van CZ om mensen zo lang mo-

gelijk zelfredzaam te houden. In de eerste plaats omdat ze dat 

zelf graag willen, maar ook om ons zorgsysteem betaalbaar en 

duurzaam te houden op de lange termijn.”

Proeftuinen
De regionale proeftuinen waaraan CZ verbonden is, zijn vol-

gens Gruisen ideale netwerken om professionals de voorde-

“Zelfhulp is bij uitstek een manier om mensen te leren op een 

positieve manier met ziekte en gezondheid om te gaan”, stelt 

Wim Venhuis, projectleider van de Brabantse organisatie Zelf-

hulpverbindt.nl. “De Grieken droegen hun zieken in de oud-

heid al vanuit de bergen naar het dorpsplein om ervaringen 

te delen. Zelfhulp is dus van alle tijden. Nu, in het kader van 

positieve gezondheid, is deze vorm van ondersteuning weer 

actueler dan ooit.”

In feite is zelfhulp niets meer of minder dan twee of meer 

mensen die ervaringen met elkaar delen om ervan te leren. 

Praten met iemand die hetzelfde doormaakt helpt mensen om 

hun zelfredzaamheid te vergroten, weet Venhuis. “Samen vin-

den ze kracht om de uitdagingen van het leven aan te gaan.” 

Dit principe sluit naadloos aan bij het concept positieve ge-

zondheid van arts en onderzoeker Machteld Huber. Positieve 

gezondheid gaat ervan uit dat professionele zorgverleners niet 

altijd het antwoord hebben op belangrijke vragen die mensen 

op een bepaald moment hebben, omdat ons welzijn over veel 

meer gaat dan fysiek functioneren. Aspecten als autonomie, 

zelfredzaamheid, sociale contacten, spiritualiteit, hobby’s en 

zinvol werk zijn minstens zo belangrijk. 

Aanspraak
Venhuis: “Binnen zelfhulp komen juist dit soort zaken aan de 

orde. Mensen die door een aandoening uit balans zijn, zitten 

bijvoorbeeld met praktische vragen rond werk of op sociaal-

emotioneel vlak. Daarvoor moet je niet bij de dokter zijn, maar 

Zelfhulp leidt tot minder medicijngebruik en een beter welbevinden, is bekend uit onderzoek. Toch adviseren 

Nederlandse zorgverleners cliënten nog maar weinig om te praten met ervaringsdeskundigen. Sinds vorig jaar 

zet de organisatie Zelfhulpverbindt.nl zich in om de kracht van zelfhulp onder de aandacht te brengen. In het licht 

van positieve gezondheid verleent zorgverzekeraar CZ daarbij structurele steun. 

“Zelfhulp sterkt mensen om de uitdagingen 
van het leven aan te gaan” 

Je praat makkelijker met iemand die in hetzelfde schuitje zit

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proeftuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager. 

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Machteld Huber en 

Wim Venhuis zien zelfhulp 

als een manier om mensen 

op een positieve manier 

met ziekte en gezondheid 

om te leren gaan.
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“Het moet gewoner worden 

om oplossingen te zoeken 

via het informele circuit”

huisarts zegt: ‘U móet zich maar eens aanmelden op de site 

van WeHelpen’. “Kunst is om het mensen te suggereren en ze 

dan zelf te laten ontdekken wat hen echt goed doet.”

Op verschillende locaties traint Huber bijvoorbeeld zorgmede-

werkers om patiëntengesprekken aan te gaan via haar visueel 

gespreksinstrument het Spinnenweb. Daarin wordt ingegaan 

op zes gezondheidspijlers waaronder ook spiritualiteit, zinge-

ving en sociaal welbevinden. “Dat werkt verrassend en ont-

schottend”, merkt ze. “Het gesprek gaat daarmee makkelijker 

over andere onderwerpen, zo-

als een goede levensbalans. En 

dan komen dus ook meer van-

zelfsprekend andere in plaats 

van medische oplossingen in 

zicht. Dat het bijvoorbeeld wel 

handig zou zijn als af en toe ie-

mand anders koffi e drinkt met 

je moeder met dementie.” 

Kleinschalige aanpak
WeHelpen streeft naar een site met minstens een half miljoen 

hulpbieders en -vragers. Van de Steeg: “We geloven in een 

wijkgerichte, kleinschalige aanpak. Daarbij is het belangrijk 

dat het zorgveld in de activeringsmodus staat. In Maastricht 

hebben we nu een lokale verbinder, die begeleidt bij het vin-

den van een goede match. Dat werkt drempelverlagend. Men-

sen willen natuurlijk wel zeker weten dat degene die ze over 

de vloer krijgen te vertrouwen is.” <<

Tekst: Ingrid Beckers
Beeld: Erik Kottier 

Sociaal contact
Er is een oud Joods gezegde, weet Machteld Huber, grondleg-

ger van Positieve Gezondheid. “Als de ene hand de andere 

wast, worden ze beide schoon. Daar is WeHelpen typisch een 

voorbeeld van. Het is een mooi nieuw initiatief dat zorgverle-

ners in het licht van Positieve Gezondheid kunnen aanbevelen 

voor hulpvragen op het sociaal domein. Binnen de proeftui-

nen van CZ inspireer ik eerstelijnszorgverleners om breder 

naar het begrip gezondheid te kijken. Dan moet je wél een 

antwoord en suggesties hebben voor hulpvragen die niet per 

se medisch zijn.”

De top drie van hulpvragen op we-

helpen.nl is volgens Van de Steeg 

veelzeggend. “Mensen vragen – al 

dan niet op verkapte wijze – ge-

zelschap, gezelschap en nog eens 

gezelschap.” Huber vult aan: “Een-

zaamheid is een van de grootste be-

dreigingen voor onze volksgezond-

heid. Dat zie je ook in de thuiszorg en huisartsenpraktijk: 

cliënten claimen soms professionele zorg, terwijl ze eigenlijk 

sociaal contact willen.” 

Rol professionals
Op de site van WeHelpen is het aantal mensen dat hulp biedt 

drie keer zo groot als het aantal hulpvragers. Huber: “Eer-

stelijnszorgprofessionals kunnen helpen de drempel te verla-

gen door meer gespitst te zijn op de werkelijke zorgvraag van 

 cliënten – zijn ze eenzaam? Of kunnen ze echt niet meer zelf 

eten koken? Het moet gewoner worden om oplossingen te 

zoeken via het informele circuit.” Maar het werkt niet als een 

ders Beter en Blauwe Zorg zetten zorgorganisaties zich daar-

voor samen met de provincie Limburg in. 

WeHelpen past binnen de doelstelling van de proeftuinen: het 

creëren van betere, betaalbare zorg en gezondheid. Zieken-

huizen, huisartsen, gemeente, zorgverzekeraars, thuiszorg-, 

welzijns- en patiëntenorganisaties en maatschappelijke part-

ners. Ze werken allemaal samen om de bekendheid van we-

helpen.nl te vergroten en stimuleren inwoners om er gebruik 

van te maken. 

Kwaliteit van leven
Ruim 33.000 hulpvragers- en -bieders staan landelijk geregis-

treerd op wehelpen.nl. Inmiddels zijn 135 bedrijven, gemeen-

ten, landelijke en regionale zorg- en welzijnsinstellingen aan 

de coöperatie verbonden. “Het resultaat van een eerste onder-

zoek onder duizend gebruikers is positief”, aldus Van de Steeg. 

“Zowel hulpvragers als -bieders geven aan dat hun kwaliteit 

van leven is verbeterd door hulp te bieden of ontvangen. Ze 

scoren beter op mentaal welbevinden, sociaal maatschappelij-

ke participatie en kwaliteit van leven. Items die direct te relate-

ren zijn aan het concept van Positieve Gezondheid. Het mooie 

is dat hulpvragers zich blijken te ontpoppen tot hulpbieders 

en andersom. Ze komen opnieuw in hun kracht. Zo zocht een 

mevrouw in een scootmobiel via onze site sociaal contact. Nu 

helpt ze andere minder ervaren scootmobielrijders op weg in 

het verkeer.” 

Na een fi etsongeval kwam Coen van de Steeg in 2008 thuis 

te zitten met zwaar hersenletsel. Tijdens zijn revalidatie zocht 

de voormalig directeur uit de ICT naar nieuw perspectief. “Ik 

wilde iets betekenen, de capaciteit aanboren die er nog wel 

was. Dus als ik toch moest wandelen om te herstellen, kon ik 

net zo goed de hond van die vrouw met een gebroken heup 

meenemen? Misschien kon iemand anders míjn vrouw dan 

weer ontlasten als mantelzorger? Wat als nou meer mensen 

voor elkaar in actie zouden komen? Voîla, zo is het idee van 

de coöperatie WeHelpen geboren.”

Van de Steeg is inmiddels weer helemaal op de been als fulltime 

directeur van WeHelpen. Via de website www.wehelpen.nl 

kan iedereen informele, eenvoudige diensten aanbieden en 

vragen aan mensen in de buurt. Die hulp varieert van een 

keer een boodschapje doen tot wekelijkse ondersteuning van 

bijvoorbeeld mantelzorgers. In 2012 is WeHelpen opgericht 

door zorgverzekeraars CZ, Achmea en Menzis, Bureauvijftig, 

PGGM, Rabobank, The Caretakers en Vita Valley. CZ-voorzitter 

Wim van der Meeren ziet WeHelpen als een mooie manier om 

‘zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en met verant-

woorde informele oplossingen de formele zorg te ontlasten.’ 

Proeftuinen
Samenwerking tussen zorginstellingen en het sociaal domein 

zijn volgens Van de Steeg cruciaal om WeHelpen succesvol te 

maken. In de drie Zuid-Limburgse proeftuinen MijnZorg, An-

Kern van Positieve Gezondheid is dat zorgverleners de handen meer op de rug houden en eerder coachen om 

zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. De website wehelpen.nl stimuleert burgers het heft in eigen handen 

te nemen. Iedereen kan er diensten aanbieden én vragen aan mensen in de buurt. Oprichter Coen van de Steeg. 

“Zo ontstaat een netwerk van mensen die samen zélf de zorg verbeteren.” 

“Op wehelpen.nl kan de hulpvrager  
ook hulpbieder zijn” 

Zuid-Limburgse proeftuinen omarmen ‘marktplaats’ voor burenhulp

Serie ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’

Positieve Gezondheid is booming. En de bedenker ervan, arts-onderzoeker Machteld 
Huber, is uitgeroepen tot Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid in 2015. 
Zorgprofessionals staan te trappelen om het idee achter Positieve Gezondheid echt 
te implementeren. Samenwerking tussen Huber en zorgverzekeraar CZ maakt het 
mogelijk om hiermee binnen de regionale proeftuinen van CZ te experimenteren. In 
deze serie belicht De Eerstelijns hoe dat werkt: Positieve Gezondheid in de praktijk. 
Met Huber als grote katalysator en aanjager. 

De belangrijkste hulp-

vraag op wehelpen.nl is 

gezelschap. Eenzaamheid 

is een van de grootste 

bedreigingen voor onze 

volksgezondheid, conclu-

deren Coen van de Steeg 

en Machteld Huber.
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“Het moet gewoner worden 

om oplossingen te zoeken 

via het informele circuit”
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van WeHelpen’. “Kunst is om het mensen te suggereren en ze 
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zelfsprekend andere in plaats 
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zicht. Dat het bijvoorbeeld wel 

handig zou zijn als af en toe ie-

mand anders koffi e drinkt met 

je moeder met dementie.” 
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de vloer krijgen te vertrouwen is.” <<

Tekst: Ingrid Beckers
Beeld: Erik Kottier 
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