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Een bredere kijk op loopbaan vraagstukken en 

gezondheid 



 

‘HEALTH’ OF ‘GEZONDHEID’ IS NOG 

STEEDS GEDEFINIEERD VOLGENS DE 

WHO DEFINITIE UIT 1948 

  

• ‘A state of complete physical, mental, and social well-being 

and not merely the absence of disease, or infirmity.’ 

• Sindsdien vaak bekritiseerd, maar nooit gewijzigd. 

 

 



ALS ‘GENERAL CONCEPT’ IS 

VOORGESTELD: 

 
‘Health as the ability to adapt and to self manage,  

in the face of social, physical and emotional challenges’ 

 

Of 

 

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen 

regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en 

emotionele uitdagingen van het leven’ 



Nuancering: schadelijke positiviteit 

• Giftige positiviteit: het ontkennen dat het slechte bestaat en dat het 

leven soms tegen kan zitten. Dat mensen verschrikkelijke dingen 

kunnen overkomen en dat daar niet altijd een positieve kant  

aan zit.  

• Het is goed om veerkrachtig te zijn, zichzelf goed te leren kennen, 

grenzen aan te geven en op zoek te gaan naar voldoening, in 

plaats van alleen maar gelukkig te willen zijn. Wie de hele tijd alleen 

maar gelukkig wil zijn, zal altijd teleurgesteld worden.  

• Het antwoord op giftige positiviteit: radicale acceptatie. Het erkent 

dat pijn een onvermijdelijk deel van het leven is en dat we de 

situatie door de pijn te onderdrukken alleen maar erger maken. 

Luister waarmee de ander worstelt en probeer dat te begrijpen, in 

plaats van te roepen dat iemand positief moet blijven.  



VISIE OP ZORG IN DE TOEKOMST 
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GEZONDHEID 

• Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in 

het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van 

het leven . 

• In dit concept van ‘positieve gezondheid’ staat de mens centraal, 

niet de ziekte of beperking. 

• Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun 

zwakte.  

• Ondanks de diagnose van een ziekte is er een groot gebied waar 

hij of zij wel gezond is en gezond kan functioneren. 

• Die gezondheid kan meestal nog versterkt worden.  

 

 

 



ZELFREGIE 

• De werknemer heeft regie over zijn eigen levensloop en is daarmee 

verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid.  

• Het weloverwogen en in vrijheid nemen en (laten) uitvoeren van 

beslissingen (over gezondheid, motivatie, competenties) om de 

inzetbaarheid nu en in de toekomst op peil te houden of te 

verbeteren.  

• Intrinsieke motivatie centraal: de werkende doet het voor zichzelf. 

• Door in te zetten op het versterken, vergroten en vermeerderen van 

de motivatie en competenties , neemt de noodzaak van interventies 

rondom curatie af.  



Fixed mindset vs Growth mindset 
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Beginnen met de toekomst voor ogen is 

richtinggevend. 
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Mensen willen wel veranderen,  

ze willen niet veranderd worden. 


