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1. Inleiding

Wat is gezondheid?
Wat betekent dat voor mij?
En wat betekent gezondheid voor iemand anders? 
  
Het zijn vragen waar geen juiste of foute antwoorden op bestaan. Maar een discussie erover is boeiend. Dat is de bedoeling 
van 'Gezondheid in beeld’. Met de hulp van babbelbeelden start je een gesprek over gezondheid in al haar vormen. Zo komen de 
deelnemers te weten wat voor henzelf en voor anderen belangrijk is.  
Het is een eerste stap naar meer gezondheid. 

Dit draaiboek legt kort uit hoe ‘Gezondheid in beeld’ is ontstaan en wat positieve gezondheid is. Daarna vind je tips en 
voorbeelden over hoe je met de babbelbeelden aan de slag kunt gaan.  

2. Van fotowedstrijd naar babbelbeelden

Wat roept het woord gezondheid bij je op? Met die vraag lanceerde Gezonde Buurt in 2021 een fotowedstrijd. Uit de vijfhonderd 
inzendingen selecteerde een jury twaalf krachtige foto’s voor een reizende tentoonstelling. Omdat er naast de winnende 
plaatjes nog andere sterke beelden waren, groeide het idee om ook daar iets mee te doen.   

Uit de resterende foto’s werden 52 babbelbeelden gekozen. Zo ontstond ‘Gezondheid in beeld’, een tool om in gesprek te gaan 
over gezondheid in de breedste betekenis van het woord. 

3. Gezondheid! Wat is dat precies? 

Gezondheid is een moeilijk begrip dat iedereen anders invult. Daarom vertrekt ‘Gezondheid in beeld’ vanuit het concept 
positieve gezondheid, dat een bredere kijk gebruikt. 

Positieve gezondheid ziet gezond zijn als meer dan niet ziek zijn. De nadruk ligt op het vermogen om te gaan met de uitdagingen 
van het leven en daarin zelf de regie te voeren. Door gezondheid ruimer te interpreteren, kun je uitzoeken op welke vlakken jij 
die wilt versterken. 

Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies: 
  
1. Lichaamsfuncties - Ik voel me gezond en fit. 

Voel je je gezond en fit? Of heb je veel pijn? Slaap je voldoende? Eet je gebalanceerd? Beweeg je genoeg?  

2. Mentaal welbevinden - Ik voel me vrolijk. Hoe ga jij met verandering om? Heb je controle over je leven? Accepteer je jezelf 
zoals je bent? Ben je veerkrachtig? Kun jij je goed concentreren?  

3. Zingeving - Ik heb vertrouwen in de toekomst. 
Heb je een zinvol leven? Sta je ‘s morgens vol levenslust op? Heb je doelen die je wilt bereiken? Accepteer je makkelijk 
situaties waar je geen invloed op hebt? Blijf je altijd bijleren? 

4. Levenskwaliteit - Ik geniet van het leven. 
Ervaar je momenten van geluk? Zit je lekker in je vel? Is er voldoende balans in je leven? Voel je je veilig? Heb je een goede 
woonsituatie en financiële zekerheid? 

5. Sociaal welbevinden - Ik heb goede contacten. 
Heb je sociale contacten? Heb je het gevoel dat anderen je serieus nemen? Doe je leuke dingen met anderen? Krijg je 
voldoende steun? Heb je interesse in de maatschappij? 

6. Dagelijks functioneren - Ik zorg goed voor mezelf.  
Kun je alledaagse handelingen verrichten? Ken jij je grenzen? Ben je je bewust van tijd en geld? Heb je een zinvolle 
dagbesteding? Kun je hulp vragen?

De zes dimensies staan niet los van elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden zoals de fijne draden van een spinnenweb. Raken 
aan één dimensie heeft een invloed op de vijf andere. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je met een nieuwe hobby start. Je leert 
nieuwe mensen kennen, daardoor ben je fysiek actiever, verleg je je eigen grenzen en leer je jezelf beter kennen. 
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4. Aan de slag

Met de babbelbeelden start je een gesprek over gezondheid. Kies zelf of je ze in groep gebruikt of tijdens een een-op-eenge-
sprek. Voorkennis is niet nodig. Iedereen kan met de foto’s aan de slag. 

Zorg dat je vooraf een duidelijke doelstelling voor het gesprek bepaalt. 
Mogelijke doelstellingen zijn:
1. Zicht krijgen op wat gezondheid betekent voor de deelnemer(s). 
2. Richting bepalen voor het werken aan meer gezondheid. 
3. Deelnemers vertrouwd maken met het concept positieve gezondheid.

Alle foto’s uit ‘Gezondheid in beeld’ zijn gekoppeld aan de zes dimensies van positieve gezondheid. Door te praten, formuleer je 
makkelijker je eigen doelstellingen. Zo help je jezelf of iemand naar meer positieve gezondheid. 

Hieronder schetsen we een methodiek die je kunt gebruiken. Doorloop de verschillende stappen of kies enkel wat voor jou 
interessant is. 

4.1. Welkom (5 à 10 minuten)

Verwelkom de deelnemer(s) en leg kort uit wat de bedoeling is. Schets de doelstelling van het gesprek. 

4.2. Methodieken

Een beeld kiezen (10 minuten) 

Leg de foto’s open op tafel. Afhankelijk van de doelstelling stel je een vraag aan de deelnemers. 
Mogelijke vragen:
• Hoe voel jij je op dit moment? 
• Wat betekent gezondheid voor jou? 
• Waarom ben je vandaag naar hier gekomen?  
• Welk moment is je de afgelopen tijd bijgebleven? 
• Wat is voor jou kwaliteit van leven? 
• Waar moeten we als maatschappij meer aandacht aan besteden? 
• Op welk deel van positieve gezondheid heb je de voorbije periode sterk of net minder sterk ingezet? (Opgelet! Hier moeten 

de deelnemers al kennis hebben van het concept positieve gezondheid.)
• Aan welke dimensie wil je de komende periode meer aandacht geven? (Opgelet! Hier moeten de deelnemers al kennis 

hebben van het concept positieve gezondheid.)

Geef de deelnemers een moment om de babbelbeelden in zich op te nemen en laat hen de vraag met één beeld beantwoorden. 
Dat is best een beeld waarbij er meteen een verhaal naar boven komt. 
Voorzie voor dit luik niet te veel tijd.

Deze methodiek is ook bruikbaar in een een-op-eengesprek. Daarbij maak je best vooraf een selectie van enkele beelden. 
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4.3. Verwerken (5 à 30 minuten)

Afhankelijk van het aantal deelnemers, de doelstelling en de tijd zijn er verschillende opties om de verhalen van de deelnemers 
te verwerken. 

Deelnemers Tijd Methodiek Materiaal Aanvullingen
1-op-1 20’ Ga in gesprek met de deelnemer. Indien 

nodig start je door zelf een voorbeeld 
te geven. Stel open vragen en wees 
oprecht geïnteresseerd. 

Papier en pen Link naar tool positieve 
gezondheid

Groep > 7 personen 5’ Grote groepen kun je verdelen in kleine-
re groepen om hun verhaal met elkaar 
te delen. Luister naar elkaars verhaal. 
Afhankelijk van de tijd kunnen de sub-
groepen gewisseld worden. 

Grote ruimte (waarin 
je kunt rondwandelen). 
Notitiemateriaal 

Groep < 7 personen 5’ Laat alle deelnemers hun verhaal vertel-
len. Waarom de keuze voor dat beeld? 
Wat is voor jou herkenbaar of wat stelt 
de foto voor? 
Laat iedereen zijn foto toelichten aan de 
hand van één kernwoord.

4.4. Informeren over positieve gezondheid

Noteer de verhalen en/of kernwoorden uit de verwerking op een flipchart, bord of post-its. Koppel wat je schrijft telkens aan de 
zes dimensies. Zo geef je structuur terwijl de deelnemers vertellen en maak je meteen de link naar het concept positieve ge-
zondheid. Zijn de deelnemers vertrouwd met het concept, dan kunnen ze dat zelf doen. Aandachtspunt: het is niet altijd evident 
om verhalen of kernwoorden onder één dimensie te plaatsen. Weet dat alle dimensies onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Het is belangrijk dat de deelnemers dat beseffen. 

Om het concept positieve gezondheid aan een groep te verduidelijken kun je deze presentatie gebruiken (zie ook de bijlagen 
onderaan dit draaiboek). In de notities onderaan de slides vind je meer uitleg en stellingen die je kunt gebruiken voor een inter-
actieve presentatie. Koppel ook terug naar wat de deelnemers in de eerste oefening vertelden.  

Deelnemers kunnen ook individueel aan de slag met positieve gezondheid. Aan de hand van de vragenlijst in de bijlagen krijgen 
ze zicht op welke dimensies ze goed scoren en waar er verbetering mogelijk is. In groep of individueel kun je bespreken waar er 
verbeterpunten zijn en hoe je die het best aanpakt.  

4.5. Slot

Sluit af met een korte samenvatting van het concept positieve gezondheid, de zes dimensies en het spinnenwebmodel. 
Laat mensen nadenken hoe ze daarmee verder aan de slag willen gaan. Dat kan heel persoonlijk zijn. Of omdat ze willen helpen 
de levenskwaliteit in hun buurt te vergroten. Ideeën daarvoor vind je op Gezonde Buurt (www.gezondebuurt.be).

5. Een warm dankjewel

Met Gezonde Buurt maakt CM gezondheid bespreekbaar. Door met ‘Gezondheid in beeld’ aan de slag te gaan, help jij daar 
actief aan mee. Dankjewel. 

Succes! 
En op onze gezondheid.
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6. Bijlagen

Presentatie positieve gezondheid

presentatie positieve gezondheid.odp (sharepoint.com)

Individuele vragenlijst positieve gezondheid

Af te drukken: iph-eenvoudige-tool-mpg.pdf (mijnpositievegezondheid.nl)

Online: De test (mijnpositievegezondheid.be)


