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CZ en Positieve Gezondheid
CZ vindt dat bij goede zorg
de mens centraal moet staan,
niet de ziekte. Daarom hebben
we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Machteld
Huber om haar idee over Positieve Gezondheid in de praktijk te
testen. Dat doen we in zogenoemde regionale proeftuinen in
de Westelijke Mijnstreek in
Zuid-Limburg,Oostelijk Zuid-Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Dit
zijn samenwerkingsverbanden
van zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en patiënten(organisaties). Met betere en
betaalbare zorg en gezondheid
als uiteindelijk doel. Kijk voor
meer informatie op
www.cz.nl/positievegezondheid.

Gezondheid is meer dan wel of geen lichamelijke klachten
hebben. Ook zaken als zingeving, vriendschappen of het kunnen
omgaan met veranderingen spelen een rol. Dat zegt Machteld
Huber, grondlegger van het begrip Positieve Gezondheid. “Een
mens is meer dan zijn ziekte. Gezondheid beslaat 6 aspecten.
Door deze te erkennen en inzichtelijk te maken, krijgen mensen
sneller de juiste zorg en ondersteuning.”

Machteld
Huber

Positieve
Gezondheid:
verder kijken
dan alleen de
kwaal
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Fred Peters (65 jaar) belandde in 2014 in het
ziekenhuis vanwege een te hoge bloeddruk en
suikergehalte. Hij wilde niet afhankelijk blijven van medicijnen. Met zijn huisarts, die
werkt volgens het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid, ging hij kijken wat hij zelf kon
doen om zijn gezondheid te verbeteren. “Ik
ben aan ‘biowalking’ gaan doen: wandelen
met lotgenoten, onder medische begeleiding
en met een natuurgids.” Voorafgaand aan de
wandeling en na afloop werden Freds bloedsuikerwaarden gemeten. Die bleken na 6 weken flink gedaald. Sindsdien wandelt hij elke
dag, circa 9 kilometer. “Ik ben 10 kilo kwijt.
Dankzij biowalking – en dus eigenlijk het idee
van Positieve Gezondheid – voel ik me een ander mens.”

tie van gezondheid noemen we nu Positieve Gezondheid”, aldus Machteld.
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