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1. Introductie



De zorg in Zeeland staat voor een forse uitdaging

Groeiende
zorgkloof

• Forse personeelstekorten
• Afnemend 

mantelzorgpotentieel 

• Bereikbaarheid van acute zorg 
(verloskunde, SEH, crisiszorg, 
GGZ) in sommige gebieden 
onvoldoende

• Ondersteuning voor grote 
groep ouderen onvoldoende 
beschikbaar

• Mismatch tussen multi-
problematiek versus 
monodisciplinair 
georganiseerde organisaties



Als we blijven doen wat we deden…

ontstaat er zo in 2030 een zorgkloof van zo’n 7.400 fte (24%) aan 
zorgpersoneel. …24%..

Bron: werkgroep data o.b.v. CBS i.c.m. ABF Research



Daarom nu in de Zeeuwse Zorg Coalitie de krachten bundelen

om problemen in de toekomst te voorkomen

Bron: werkgroep data o.b.v. CBS i.c.m. ABF Research

+ 33% afname 
mantelzorgpotentieel



Positieve 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’ 
(Machteld Huber)



Drie gezichtspunten op gezondheid aan de basis 
van Positieve Gezondheid

BLUE ZONES: 
Gebieden in de wereld 
waar mensen gezond 
oud worden, zonder 
chronische ziekten  

Hoe leven ze?
1. Goed en natuurlijk eten.
2. Veel (natuurlijk) bewegen
3. Opstaan met zin in de dag 

(= met een doel/ideaal)
4. Sociale omgeving > 

Vrienden hebben.

DEFINITIE VAN GEZONDHEID
WHO 1948
‘Gezondheid is een toestand van 
compleet welbevinden, lichamelijk, 
psychisch en sociaal, en niet de 
afwezigheid van ziekten en 
gebreken.’

VEERKRACHT
(Antonovsky-SOC): 
Mensen met veerkracht 
komen moeilijke situaties 

goed door …



Blue Zones als inspiratie 



Blue Zones als inspiratie 

9 leefregels waardoor mensen in de ‘Blue Zones’ gezond ouder worden:

1. Natuurlijk bewegen
2. Doel/passie in je leven
3. Terugschakelen/tijd om te ontspannen
4. Ga niet door met eten als je voor 80% vol 

zit
5. Focus op plantaardig
6. Een glaasje biologische rode wijn in 

gezelschap
7. Familie en geliefden op de eerste plaats
8. Geloof en/of hanteer normen en 

waarden 
9. Juiste sociale omgeving, creëer gevoel 

van veiligheid, voorkom eenzaamheid.



Zeeuwse voorlopers en inspiratiebronnen

Een greep uit eerdere en nog bestaande initiatieven in Zeeland:

- Lectoraat Healthy Region Hogeschool Zeeland
- Zeeland Samen Gezond (GGD en gemeenten)
- De Vitale Revolutie (ZLM, Rabobank, ZorgSaam, GGD, Gemeenten) Div. projecten 
- Vitaal Schouwen Duiveland (Gemeente, o.a. met Gezonde School)
- GoedLeven Zeeuws Vlaanderen 
- Hersteltalent (herstel via ervaringsdeskundigheid)
- Gezond in Zeeland (Provincie, Zeeuwse natuur- en buitenorganisaties, SportZeeland, Zeeuwse foodsector, 

Impuls Zeeland, De Vitale Revolutie, HZ Sciences.
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Zeeland gezonder, vitaler en aantrekkelijker

UITGANGSPUNT POSITIEVE GEZONDHEID

• Vanuit eigen regie mensen ondersteunen, aanspreken op hun veerkracht en 
wat een betekenisvol leven is.

• Dit vraagt een omslag in denken en doen van burgers, professionals en 
organisaties!

FOCUS OP GEZONDHEID EN GEDRAG I.P.V. OP ZIEKTE EN ZORG

Realiseren trendbreuk:

• Vitale Zeeuwen die graag in deze regio blijven wonen, werken en leven.

• Aantrekkelijke regio om te komen wonen, werken en recreëren.

• Verrijking van het werk voor professionals door de brede kijk op gezondheid.

• Borgen toegankelijkheid van zorg (medische en sociaal):

• verlagen van (zwaardere) zorgvraag door vroegsignalering en 
normaliseren waar mogelijk

• lange termijn perspectief 



Vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid:

We vragen naar WAT IEMAND ZOU WILLEN VERANDEREN ...



Gezondheidsbevordering is samenspel van 
medische, sociale en fysieke domein

Mensen doen niet wat ze moeten, maar wat ze willen. 
Ze gaan voor wat voor hen belangrijk is.

Relatie gezondheid en …
… werk, participatie, armoede, eenzaamheid, 
geletterdheid 

... fysieke omgeving, milieuaspecten en 
gezondheid 

... vraagt om brede aanpak

 Gezondheidsbevordering is samenspel van 
medische, sociale en fysieke domein:
 Burgers (via gemeenten)
 Gemeenten 
 Provincie
 Zorginstellingen, huisartsen
 Verzekeraar
 GGD 



Beleid en uitvoering 

Los van ziekte, de vitaliteit, eigen veerkracht en regie hebben 
om te komen tot een betekenisvol leven. 

Belangrijk uitgangspunt:

actief betrekken van professional en burger bij 
de uitvoering door:

• eigen regie in mogelijkheden om gezond 
en vitaal te zijn en te blijven

• participeren en actieve betrokkenheid bij 
woon en leefomgeving

• Ouderen langer zelfstandig en minder 
eenzaam

• Professionals werken samen om 
mogelijkheden op gezondheid en vitaliteit 
te vergroten

• Zorgkosten worden beter beheersbaar



De T-professional: een brede kijk 
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Momentum en actie!

Juist nu! Momentum door COVID-19



Lessen uit Limburg

Voorbeeld: Wij zijn Limburg
Positieve gezondheid in de praktijk

- Proces = resultaat

- Het nieuwe denken = doen

- Werken vanuit een gezamenlijk doel; Zeeland gezonder, vitaler en aantrekkelijker maken

- Termijn: 3 x 3 jaar

https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=SYnTlnkHHmg&start=199&end=300


Inspireren en aanjagen
Periode 1 – 2021 - 2024

1. Inspireren
- Lezingen, inspiratiesessies, presentaties
- Verbinden bestaande initiatieven
- Introductie instrument “mijn positieve gezondheid” 
- Ondersteuningscentrum is opgericht
- Communicatie aanpak ontwikkeld
- Nulmeting uitgevoerd

2. Verbinden
- Netwerk ontwikkelen /coalition of the willing
- Ondersteuningscentrum inspireert, brengt beweging, 

faciliteert initiatieven, functioneert als kenniscentrum 
en vraagbaak

- Digitale ontmoetingsplek is gerealiseerd
- IPH tools worden indien relevant aangeboden aan 

deelnemende organisaties
3. Versnellen
- 1e resultaten: ‘zwaan kleef aan ‘ effect
- Ambassadeurs verbreden en verbinden
- Burgers gaan voorzichtig ander appel doen op zorg
- Zingeving en meedoen spelen steeds belangrijker 

rol in de beleving van gezondheid
- Scholing en training voor professionals  worden 

aangeboden

4. Oogsten
- Ondersteuningscentrum door en voor Zeeuwen 

heeft duidelijke positionering en stevige positie
- Actieve ondersteuning IPH maakt zichzelf overbodig
- Er is zichtbare samenhang en verbinding, goede 

voorbeelden worden gedeeld
- Monitoring voor volgende periode wordt ontwikkeld



Welke kansen liggen er?

Kansen

• Werken vanuit een gezamenlijk doel: gezonde, vitale en 
aantrekkelijke regio vanuit een brede kijk op gezondheid.

• Ervaringen en expertise van het Institute for Positive Health 
gebruiken

• Professional werkt vanuit breder perspectief

Wat vraagt het?

• Geloof in positieve gezondheid en daar aan bij willen dragen
• Lef en bestuurlijke moed
• Bereidheid om over grenzen van eigen organisatie heen te 

kijken en samen te werken
• Lange adem - lange termijn aanpak
• Alleen samen gaat het lukken!
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