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• Dus:
– Cultuur van vertrouwen en verbinding
– Goed (samen)leven ipv gezondheid
– Gezondheid is beleving EN ambigue
– Risicoloos leven bestaat niet
– Gedrag veranderen gaat niet zonder de wetenschap EN 

werkelijkheid
– Gedragsverandering is publieke zaak 
(naast individuele taak)
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Aanleiding

• Fysieke en sociale renovatie wijken

• Positieve Gezondheid op collectief niveau

• Betekenisvol leven in gzh bevorderende 
omgeving

• Integrale aanpak, niet interventies

• Fysiek, sociaal en individueel



Stad en spoor



Indicatoren



Combinatie van

• Individuele (gezondheids)factoren

• Sociale factoren

• Fysieke factoren

Op 6 domeinen van Positieve Gezondheid



Positief Gezonde leefomgeving



Aanpak positief gezonde wijk
• Gebeurt samen met wijkbewoners
• Neemt burgers serieus (profs zijn gast)
• Gaat om beleving (niet om cijfers)
• Gaat om netwerk van interdependenties, engageert 

gemeenschap
• Laat iedereen meedoen
• Definieert gezondheid niet, creëert eigenaarschap
• Maakt het leuk en interessant



• Individu in een gezondheidsbevorderende wijk

• Waarom wil ik hier wonen?

• Waar ben ik trots op?

• Wat is een veerkrachtige wijk: indicatoren?

• Wat kunnen we leren van zelfsturing van in andere 
gemeenten?

• Sluiten wij voldoende aan bij initiatief van burgers?



6 domeinen Positieve Gezondheid



Werkzame elementen
• De gemeenschap staat centraal
• Helderheid krijgen over eigenaarschap
• (Cijfers in) model is niet leidend, maar PROCES
• Veranderde rol overheid, organisaties en burger t.o.v. elkaar
• Gelijkwaardig optrekken en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid
• Public health benadering: factoren hangen samen
• Brede kijk: fysieke, sociale en gezondheidsindicatoren





Positieve Gezondheid in onze 
stad/wijk/buurt
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