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De bedoeling van de cliënt centraal

De visie van Positieve gezondheid slaat steeds breder aan, óók 

bij de burger zelf. Dat merkt Chantal Walg, adviseur en trainer 

Anders gezond. ‘Steeds meer mensen willen kijken naar wat hen 

gezond houdt en cliënten houden het liefst zelf de regie over hun 

situatie.’

Veronique Huijbregts

‘Met de visie van Positieve gezondheid 
doe je meer recht aan de realiteit’, zegt 
Walg. ‘Want mensen kunnen tegelijker-
tijd ziek en gezond zijn. Je kunt lichame-
lijk op een bepaalde dimensie slecht sco-
ren en tegelijkertijd goed scoren op 
andere levensdimensies, zoals kwaliteit 
van leven of zingeving.’ Neem een vrouw 
met ALS die zij kende. Die kon gaande-
weg steeds minder zelf, maar ze kon wel 
duidelijk blijven aangeven wat zij wilde 
en belangrijk vond. ‘Ook al was ze niet 
meer zelfredzaam, ze behield wel zelf de 
regie.’ 

Twee transformaties
Werken vanuit de principes van Positieve 
gezondheid vraagt twee ingrijpende 
transformaties: gezondheid als vertrek-
punt nemen en de bedoeling centraal 
stellen in plaats van het systeem van wet- 
en regelgeving en financiering. ‘Je ver-
trekpunt is wat de cliënt nodig heeft. Dat 
is anders dan wat tot dusver gebruikelijk 
is. Dat vraagt niet alleen een andere 
grondhouding, maar ook aanpassingen 
in de manier van werken en samenwer-
ken, en in de organisatie, het bestuur en 
de financiering van de zorg. Huisartsen 
werkten bijvoorbeeld voorheen niet van-
zelfsprekend met welzijnswerkers samen, 
nu steeds vaker. Ook de gemeente en de 
zorgverzekeraar zijn belangrijke partners, 
als financiers van zorg.’

Zelfsturing nodig
Walg illustreert dit met het voorbeeld van 
een thuiszorgorganisatie die zij adviseert. 
Die wilde de eigen regie terugleggen bij de 
cliënt. Dat veronderstelt alleen wel dat de 
professionals in zelforganiserende teams 
werken. Wat de cliënt zelf wil is nu immers 
leidend. ‘Een wijkverpleegkundige vertelde 
me dat ze voorheen een cliënt elke dag 
waste. Toen ze met die vrouw in gesprek 
ging, bleek dat die graag zichzelf wilde 

wassen, met wat hulp. De vrouw zou haar 
hulp inroepen als ze die nodig had. De 
wijkverpleegkundige moet dan wel aanwe-
zig zijn. En haar hulp kost nu dus mis-
schien meer tijd dan voorheen. Dat kan al-
leen als zij zelf haar werktijd kan indelen.’ 

Doorvragen
Een blauwdruk om te gaan werken vanuit 
positieve gezondheid is er niet, zegt Walg. 
‘Het gaat er vooral om in gesprek te gaan 
met de mens in plaats van met de pati-
ent.’ Er zijn bruikbare tools om als pro-
fessionals met elkaar en met de cliënt het 
gesprek te voeren. ‘Maar je leert vooral 
door te ervaren en te reflecteren. Wat 
moet er anders dan hoe we het tot dusver 
doen?’ 
De omslag vraagt lef, zo blijkt. ‘In een in-
stelling in Twente hebben ze van een 
groep cliënten met verstandelijke beper-
kingen alle dossiers geleegd. De begelei-
ders kwamen eerst in opstand tegen zo’n 
radicale stap. Maar ze zijn opnieuw met 
de cliënten gaan praten over hun wensen 
en behoeften. Dat leverde veel nieuwe in-
zichten op. Dat is een vorm van de regie 
echt terugleggen bij de cliënt.’ ■
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