
 

 
Positieve Gezondheid (Machteld Huber, 2011) gaat over de manier waarop je omgaat met de 
dingen die op je pad komen. Gezondheid als een heel persoonlijke zaak dus. Die persoonlijke 
manier van omgaan met levensgebeurtenissen (positieve en negatieve ), vormt de ‘sleutel’ om als 
professional samen met de zorgvrager aan de slag te gaan met zijn of haar zorgvraag. Omdat 
reacties op levensgebeurtenissen iets zeggen over veerkracht en wat deze persoon helpt en juist 
niet helpt in omgaan met verdriet, ziekte en beperking. Positieve Gezondheid stelt eigen regie van 
mensen voorop en voegt betekenisgeving toe als belangrijk aspect om gezondheid en welbevinden 
te ervaren. 
 
 

In 2019 vinden bij TVN zorgt workshops plaats waarin allerlei aspecten van de visie van Positieve 

Gezondheid aan bod komen. In de tweede  workshop op 4 april onderzoeken we hoe we 

interprofessioneel kunnen werken: 

Persoonlijke invulling van gezondheid houdt zich niet aan een bepaald vakgebied, zoals wij als 
zorgverleners dat kennen. Levens-brede zorg en begeleiding is dus wenselijk. Persoonlijke invulling 
en een levensbrede kijk gaan verder dan holisme en multidisciplinair samenwerken. Eigen regie 
van de zorgvrager en het integrale perspectief van de professional, maken dat je houding ten 
opzichte van de zorgvrager en andere zorgverleners verandert naar interprofessioneel werken. De 
professional kijkt niet alleen vanuit eigen referentiekader naar de situatie maar ook vanuit het 
referentiekader van andere disciplines omdat het perspectief van de zorgvrager leidend is. Dit is 
een vaardigheid die nodig is om te werken vanuit Positieve Gezondheid. 
 

 

Voor wie:           Informele zorgers, professionals id wijk en voor wie interesse heeft binnen/buiten TVN zorgt 

Wanneer:           4 april 15.00-16.30 uur na afloop gelegenheid om na te praten met een drankje 

Waar:             TVN zorgt van den Havestraat 82 6521 JT Nijmegen 

Bijdrage:             €20,- / Coöperatie €15,-/vrijwilligers en studenten €5,- 

Accreditatie:       aangevraagd 

Voorbereiding:   30 minuten (als aanmelding definitief is, wordt info en leeslijst toegestuurd) 

Aanmelden:        administratie@tvn-zorgt.nl 

Deelname is definitief nadat bijdrage is voldaan/Maximum aantal deelnemers 20 personen 
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