
Symposium

Positieve Gezondheid
Niet de klacht maar de kracht van de mens centraal



Werken met positieve 

gezondheid
Symposium 17 oktober 2018



Visie
Mensen helpen om langer fit 

en vitaal te blijven dat is wat 

ons elke dag beweegt.

Kom in beweging met de Haere
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Programma 

Dagvoorzitter: Thea Kroese 
 

 

 

08.30 - 09.00 uur   Ontvangst 

09.00 - 10.30 uur   Carl Verheijen 

        
Voormalig langebaanschaatser en voormalig directeur van het Institute for 

Positive Health. Directeur Kennis en innovatie Noaber Foundation Lunteren 

‘Positieve gezondheid in een veranderende zorgwereld’ 

10.30 - 11.00 uur   Pauze 

11.00 - 12.00 uur   Jeroen Pronk 

        Manager Leefkracht Menzis 

‘Over leefkracht, preventie en SamenGezond’ 

12.00 - 13.30 uur   Gezonde lunchbreak 

13.30 - 15.00 uur   Mirjam Spitholt 

        Docent Gelukskunde Saxion Hogeschool Enschede 

‘Wil je gelijk of wil je geluk?'  

15.00 - 15.30 uur   Pauze 

15.30 - 16.30 uur   Forum met vragen, stellingen en antwoorden. 

        

o.a. met Dieger ten Berge (adviseur Sociaal Domein bij jb Lorenz), Jeroen 

Pronk (product- en propositieontwikkeling Menzis) Elisabeth Roelofs 

(fysiotherapeut en kwaliteitsmedewerker de Haere), Rebekka Alberts 

(ervaringsdeskundige, 'van een lopend naar een rollend leven') 

16.30       Afsluitende borrel  
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Kom in beweging met De Haere

directeur kennis en innovatie bij Noaber Foundation

Carl Verheijen
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Kom in beweging met De Haere

Positieve

gezondheid

in een veranderende 

zorgwereld
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14 december 2018

Een beetje meer gezondheid

Carl Verheijen





Gaat het goed in NL?

Waar lopen jullie tegenaan?

Wat kan Beter?







Apart hoor die zorg…

• Verrichtingen betalen
• Ziekte wordt beloond 
• Reactief i.p.v. proactief
• Data en ICT?
• Samenwerken en regie



VAN:

• ZIEKTE 

• NAZORG

• VERRICHTINGEN

• SCHOTTEN

• REACTIEF

• VINKJES ZETTEN

HET SYSTEEM KRAAKT EN MOET ANDERS

NAAR:

• GEZONDHEID

• VOORZORG

• UITKOMSTEN

• ONTSCHOTTEN

• PRO-ACTIEF

• AUTONOMIE



HET VERLANGEN OM NEDERLAND EEN 
STUKJE GEZONDER TE MAKEN

De GEZONDE keuze makkelijk maken

Gezondheid te BELONEN

Laten zien wat WEL en wat NIET werkt

PREDICTIEF, PREVENTIEF EN PROACTIEF













Een andere concept van gezondheid:

"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”



Aanpassen waaraan?

Enorm potentieel

Mens centraal

Mogelijkheden versus beperkingen

Meer dan je ziekte

Omgeving sterk genoeg?

Kan iedereen dit wel?

Waar blijft de ziekte?

RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK



RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK

Lichaamsfuncties

Mentale welbevinden

Zingeving

Kwaliteit van leven

Meedoen - Sociaal-maatschappelijke participatie

Dagelijks functioneren



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK





RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK



Andere gesprek Andere aanbodAndere vragen



• Brede benadering
• Ander gesprek
• Gespreksinstrument
• Ander aanbod 

Een gemeenschappelijke taal
als basis voor samenwerken.



• Resultaten belonen
• Passend aanbod 
• Samen werken
• Meten en weten 

Tips voor een gezonde samenleving



Tip 1: Anders belonen !

Triple Aim &        werkplezier
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VISIE – kanteling naar regionale (deel)populatie afspraken 

Verticale jaarlijkse afspraken 

over reduceren groei zorgproductie met 

budgetteren van verrichtingen

GGZ.
Hulp 

middel 
en

ZKH
Huis-
artsen

Para-
med

Farma
-cie

VVT

Horizontale meerjaren afspraken 

over reduceren groei zorgvraag

met vergoeding o.b.v. resultaten

Etc.VVT
Para-
me-
disch

MSZ
Huis-
artsen

Farma-
cie

Hulp-
middel
en

Populatie zorgbehoefte A

Populatie zorgbehoefte B

Populatie zorgbehoefte C

Preventie
(Tijdige) 
diag-
nostiek

Be-
handeling

(Na)zorg

Kanteling van productieaanbod naar populatievraag



GGZ
.

Hulp 
middel 

en

ZKH
Huis-
artsen

Para-
med

Farma
-cie VVT

o Eén jaar contract

o Besparingsopdracht

o Inboeken besparingen

o Per lijn apart

o Volume en prijs

o Zorgproductie reduceren

o Kosten reduceren

o Populatiezorg project

o Meerjarig contract

o Besparingsprikkel

o Delen besparingen

o Populatie integraal

o Substitutie en doelmatigheid

o Zorgvraag reduceren

o Uitkomsten verbeteren

o Populatiezorg contract

Populatie ziektebeeld X

VISIE – kanteling botst met huidige manier van contracteren
KNELPUNT – kanteling botst met huidige manier van contracteren



Longzorg Nijkerk



Tip 2: integraal aanbod nodig
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Andere 
vragen Andere gesprek

Ander 
aanbod



Ander aanbod Nijkerk



Ander aanbod Nijkerk

Nijkerk Challenge 

2017 

Dagelijkse lichaamsbeweging verkleint de kans op het krijgen 

van diabetes type 2. En als je diabetes hebt, verkleint het de 

kans op lichamelijke gevolgen van diabetes.  

 

Ontdek wat lichaamsbeweging 

betekent voor u en neem deel aan 

de Nijkerk Challenge  

van 21 - 26 augustus 2017!
 

De Nijkerk Challenge is onder deel van de 

Nationale Diabetes Challenge 2017

Iedereen met overgewicht, diabetes of 

een hoog risico op het krijgen van 

diabetes kan deelnemen aan de Nijkerk 

Challenge.

Meer weten? Meldt u dan aan voor de 

informatie-avond op  24 januari 2017 

om 19.00 uur. 

Aanmelden kan bij gezondheidscentr a 

De Nije Veste en Corlaer of  per mail 

ndc@gc-nijkerk.nl of  bellen naar 

033-7210500 resp. 033-7210400. 

MEEDOEN?

Bel of sms je naam en  

e-mailadres naar 

06 - 38 241 741

of mail, info@ikstopermee.nl

Cursus stoppen met roken

www.ikstopermee.nl

Na één cursus van  4 uur, 

nooit meer zin in een sigaret!

De zorgverzekeraar vergoedt!

Gemiddeld slagingspercentage 81%

HEEL NIJKERK 

STOPT!

Datum: 18 januari 18.00 tot 22.30 uur

Locatie: De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

50 euro, niet gestopt geld terug



• Zorgverleners onderling

• Relatie met de wijk

• Relatie met de gemeente

• Relatie met de verzekeraar

Tip 3: Anders samenwerken



Relatie met de wijk

• Gebiedsteams
• Zorgaanbieders
• Welzijn
• Onderwijs
• Bibliotheek



Investeren in voorzorg, 

veerkracht en 

levensloopaanpak
 CZ in Den Haag

 VWS in de VeenKolonien

 Provincie Limburg in Positieve Gezondheid

 Health Aging in Groningen (levensloop)

 Publieke Waarden  (veerkracht sociale domein)

 Preventie coalitie

 Diabetes Challenge in ZVW.



Tip 4: Anders meten en weten
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Tips kort samengevat

• Anders samenwerken

• Aanbod verbinden

• Anders investeren en belonen

• Anders meten

• Begint met een andere kijk op gezondheid



14 december 2018

Carl Verheijen

Dank voor jullie aandacht



Waar beginnen we morgen??



Kom in beweging met De Haere

product- en propositieontwikkeling Menzis

Jeroen Pronk
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Kom in beweging met De Haere

‘Over

Leefkracht,

Preventie en

SamenGezond’
16
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over leefkracht, preventie en SamenGezond

Jeroen Pronk

Samen voor een gezonder leven

Symposium De Haere Positieve Gezondheid, oktober 2018



Wat zien we om ons heen? 

• Zorgkosten stijgen en de solidariteit neemt af

• Aantal mensen dat zich ongezond voelt neemt toe 

• Zorgbehoefte neemt juist toe 

• Er is groeiende behoefte aan persoonlijk advies (wat helpt mij?)
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Leefkracht: de positieve kracht van gezond 
leven
Menzis wil de leefkracht van ieder mens versterken



Waardegerichte zorg

50

Samen de zorg in de regio verbeteren

 van zorg naar gezondheid
 kwaliteit tegen acceptabele kosten
 samen bepalen we wat belangrijk is



Gezondheids-inzicht Leefstijlbevorderen Populatiefinanciering
(Zorg)landschap 

inrichten

HOOG RISICO HOGE KOSTENALLE INWONERS
CHRONISCH ZIEKEN

Diabetes, COPD, Depressie,  Hartfalen (CVR),  Obesitas

Inzet op 4 pijlers om impact te realiseren
Op alle gebieden is samenwerking met zorg en sociaal domein cruciaal



HOOG RISICO HOGE KOSTENALLE INWONERS
CHRONISCH ZIEKEN

Diabetes, COPD, Depressie,  Hartfalen (CVR),  Obesitas

Landelijk aanbod digitale gezondheidscoach

Regionaal met zorgaanbieders en gemeenten

+

Regionale impact door SamenGezond te combineren met 

lokale netwerken en inkoopkracht

Maar lokale uitrol is niet af te dwingen door Menzis alleen….
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Samen gezonder met 
Gemeenten



Menzis werkt samen met gemeenten aan 
preventie
Nationaal preventieakkoord roept op om werk te maken van preventie

Stimulans vanuit de overheid: 

Vanaf 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor volwassenen met 

overgewicht en/of gezondheidsrisico’s in de basisverzekering opgenomen

Menzis ontwikkelt voorbij de traditionele rol van verzekeren – samen met 

gemeenten – een preventie-aanpak om sociaal kwetsbare groepen te helpen



Belemmeringen in de praktijk:
Vinden en organiseren

Moeilijk om de juiste 

doelgroep te bereiken            

en te motiveren 

Onvoldoende interactie 

tussen zorgaanbieders 

(huisartsen, specialisten) 

en de sociale partners 

(GGD, sociale wijkteams 

etc.)

Multiproblematiek: leefstijl en 
o.a. schulden gaan vaak 

samen bij deze doelgroep

VINDEN VERWIJZEN INTERVENTIE

Vroegsignalering Continueren



Noord

27%

Twente

46%

Achterhoek

26%
Midden

32%

West

16%

Standaardiseren

& monitoren 

gecombineerde

leefstijlinterventies

1. Organisatiecapaciteit

2. Co- financiering

Verbinden van sociale 
domein en zorgdomein, 
o.a. verbeteren vindplaats

AMBITIE

Standaardiseren

Verbinden

Duurzaam
inrichten

Ambitie 



Waar mogelijk eerst schuldenvrij
voor het starten van een interventie op gezondheid

• Bewegen

• Voeding

• Sociaal isolement

Gecombineerde Leefstijl Interventie

• Valpreventiecursus

• Sociaal isolement

Valpreventie

Kinderen

Volwassenen

• Vroegsignalering

• Schuldsanering

Schuldenaanpak
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Menzis SamenGezond 



Haal nog meer uit jezelf

met SamenGezond

Lekker in je vel

met SamenGezond

SamenGezond, jouw 

gezonde steuntje in de rug

Gezond Chronisch ziek

Maar hoe doe je dat?
Een gedifferentieerde aanpak voor verschillende groepen mensen



Menzis SamenGezond
BEWUSTWORDING
Gezond en vitaal leven

BELONEND
Beloont gezond gedrag   
met SamenGezond punten 

EENVOUDIG KOPPELEN
Met veel gebruikte apps

VOOR IEDEREEN
Wel of niet verzekerd bij Menzis, 
jong of oud, ziek of gezond



Menzis SamenGezond: gezondheidsadvies op maat

1

2

3

4

Verzamelen

Dataverwerking

Analyse & Advies

Motivatie

• Wearables

• Apps

• Platforms

• Data brokers
• App-based

• Persoonlijk advies

• Motivatie

• Gedrag en profiel                    
vertaald in fitscore

• Gebaseerd op wetenschappelijk 
onderbouwde risicofactoren



Persoonlijk inzicht, advies en activatie 

Inzicht Advies

Activatie



Menzis SamenGezond op het werk 
Werkgeversabonnement 

Medewerkers ontvangen een aanbod op relevante gezondheidsthema’s, aanvullend op het                                          reguliere 

Menzis SamenGezond, plus de mogelijkheid voor presentatie eigen interventieaanbod,                                                  werkgever 

specifieke branding en begeleiding implementatie- en activatieteam Menzis

Blogs Uitdagingen Coachdoelen Activiteiten Aangepast webshop assortiment



Thematische menukaart
Vrije themakeuze, activatie op maximaal 5 per jaar*

* Met ondersteunende communicatiemiddelen

Werkdruk

Werk-privé 
balans

Mantelzorg

Repeterende 
handelingen

Zwaar tillen

Werkhouding

Voeding

Slapen

Bewegen

Voeding

Bewegen

Ontspanning

Werk-privé 
balans

Beeldscherm-
werk Slapen

Roken

Alcohol

PSYCHOSOCIALE 

ARBEIDSBELASTING

FYSIEKE 

ARBEIDSBELASTING 

ONREGELMATIGE 

WERKTIJDEN
LEEFSTIJL



Privacy deelnemers staat voorop

Menzis voldoet aan de Wbp en AVG 2018

Gegevens worden nooit gebruikt voor de acceptatie van een verzekeringsaanvraag, de 
bepaling van de hoogte van de premie, toegang tot zorg of de beoordeling van een declaratie.

Gezondheidsgegevens worden niet bij Menzis opgeslagen

Voor de gegevens die we wel nodig hebben (bijv. voor het belonen van activiteiten) vragen we 
expliciet toestemming in een eenvoudige en transparante toestemmingsverklaring



Huidige samenwerkingen & verkenningen

66

Kennispartner - in gesprek over bewustwordingscampagne ‘Eerder 

opsporen’

Founder- en samenwerkingspartner

Regionale projecten publiek- en zorgdomein

Positieve Gezondheid-tool ontsluiten via SG

Meedenken in de ontwikkeling van de PG-tool voor Human 

Resources

Personalized Nutrition & Health

Deelname consortium

In gesprek met WUR tav kennispartnership

Kennispartner – communicatie – campagnes, bijv. rond 

‘stoppen met roken’

Aletta Jacobs school for public Health –

Promotie-onderzoek werking SamenGezond

Convenant (o.a Onderzoek 

Healthy Workplace, 

promovenda) 

Doorontwikkeling platform inclusief 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving. 

UT betrokken bij Benefit

Samenwerkingsverband met partijen als 

UT, ZGT, Roessingh

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq3oCDsLLbAhXPaVAKHV5AByIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kwf.nl/pages/takeover.aspx&psig=AOvVaw3fbg6txWbpWXzkhN2yHNwm&ust=1527939414445036
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq3oCDsLLbAhXPaVAKHV5AByIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kwf.nl/pages/takeover.aspx&psig=AOvVaw3fbg6txWbpWXzkhN2yHNwm&ust=1527939414445036
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicstqQsbLbAhWBYVAKHX60ByAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vital10.nl/&psig=AOvVaw1w6_0Zp81qml7D--cUExZT&ust=1527939707295526
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicstqQsbLbAhWBYVAKHX60ByAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vital10.nl/&psig=AOvVaw1w6_0Zp81qml7D--cUExZT&ust=1527939707295526


Kom in beweging met De Haere

Gelukskunde

Mirjam Spithold
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Kom in beweging met De Haere

‘Wil je gelijk

of wil je geluk?’
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HAPPINESSISNOWHERE



Herinneren aan innerlijke wijsheid





Let’s meet Karel!



The way we 
talk to our 
children 
becomes their 
inner voice.









WAT IS JE 

FAVORIETE

PROBLEEM?



Level van Mario







Geloof niet alles wat je
denkt.











Bubbelbadmoment



Follow your joy!



Het NU!



Busy. Busy. Busy. Dead.

https://www.youtube.com/watch?v=uN706PiFLm0
https://www.youtube.com/watch?v=uN706PiFLm0


Alles moet

on-the-go..





from: www.justbeeandme.com

http://www.justbeeandme.com/






Be happy now!

Sometimes in order to be happy in 
the present moment, you have to
give up all the hope for a better
past!









A life filled with wonders



Wees dankbaar



Wat je aandacht 
geeft… groeit!



https://youtu.be/wtdffxj7pNE
https://youtu.be/wtdffxj7pNE


Presentje

The past is history
The future is a mystery
This moment is a gift

That’s why we call it THE PRESENT





Kom in beweging met De Haere

adviseur Sociaal Domein bij jb Lorenz

Dieger ten Berge
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Kom in beweging met De Haere

product- en propositieontwikkeling Menzis

Jeroen Pronk
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Kom in beweging met De Haere

fysiotherapeut en kwaliteitsmedewerker de haere

Elisabeth Roelofs
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Kom in beweging met De Haere

Ervaringsdeskundige

Rebekka Alberts
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Kom in beweging met De Haere

‘Van een

lopend

naar een

rollend

leven’
82



Een kijkje in mijn leven



En toen… … …

De Ziekte  van LYME



Slowakije



En nu !



Kom in beweging met De Haere

Forum

Discussie

87



Stellingen
1. Het gedachtengoed positieve gezondheid valt niet meer weg te denken in toekomstige gezondheidszorg gezien reageerakkoord rondom preventie

2. De zorgverzekeraar wordt ook een gezondheidsbevorderaar

3. De mensen met een lage economische status worden de ambassadeurs voor een gezond en vitaal leven

4. Overheid moet ict-standaard in zorg afdwingen bij software leveranciers (https://www.zorgvisie.nl/overheid-moet-ict-standaard-in-zorg-afdwingen/ )

5. Marktwerking staat snelle ontwikkeling van de zorg in de weg

6. Het huidige stelsel van 0e 1e, 2e en 3e lijn is niet meer houdbaar

7. Client moet zelf beheerder zijn van zijn of haar patiëntdossier

8. Wat zijn je uitdagingen/speerpunten voor 2019 en waar heb je de Haere bij nodig?

3

https://www.zorgvisie.nl/overheid-moet-ict-standaard-in-zorg-afdwingen/
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Op naar een mooie toekomst

We houden contact!

info@de-haere.nl www,de-haere.nl t. (0546) 64 25 71


