
Niet meer van deze tijd. Te statisch.  
Zo omschrijft onderzoekster Machteld  

Huber de gangbare definitie van  gezondheid. 
Zij pleit voor een  vernieuwende kijk, 

 genaamd  positieve gezondheid. “Als je nu 
met een welzijnsvraag naar de huisarts gaat, is 

er een grote kans dat de vraag een medische 
wending krijgt. Dan ga je naar huis met een 

doosje pillen, terwijl de oorzaak ergens  anders 
ligt. Dat wil toch niemand?”

Interview

“Uiteinde
lijk gaat het om 

het leiden van een 
zinvol leven”

Machteld Huber, senior 
onderzoekster voedselkwaliteit 

& gezondheid bij het Louis 
Bolk Instituut
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Waarom is een nieuwe definitie nodig?
“De huidige definitie van gezondheid van de 
World Health Organisation stelt dat gezondheid 
een situatie van compleet welbevinden is, op 
alle niveaus. Dat is veel te statisch. Eigenlijk zelfs 
onhaalbaar. Want bijna niemand is compleet 
gezond. Zo’n definitie stimuleert uitein delijk 
medicalisering en richt zich niet op het leiden 
van een zinvol leven. De nieuwe omschrijving 
van gezondheid richt zich op het  vermogen van 
mensen zich aan te passen aan fysieke, emotio
nele en sociale uitdagingen van het leven. Dat 
concept noemen we positieve gezondheid.”

Wat houdt positieve gezondheid dan 
 precies in?
“Het is een overkoepelend begrip. In mijn 
 onderzoek heb ik zorgaanbieders, patiënten en 
beleidsmakers gevraagd wat zij onder gezond
heid verstaan. In totaal kwamen ze met liefst 
556 indicatoren. Zó divers is gezondheid dus. 
Die indicatoren hebben we geordend in zes 
 dimensies: lichaamsfuncties, mentale functies 
en beleving, spirituele en existentiële dimensie, 
kwaliteit van leven, sociaalmaatschappelijke 
participatie en dagelijks functioneren. De dimen
sies geven aan dat iemand naast een ziekte nog 
een enorm gezondheidspotentieel heeft. Dat is 
het positieve aspect.” 

Eigenlijk gelden die dimensies niet zozeer 
voor gezondheid, maar voor het hele leven. 
“Dat klopt. Maar gezondheid gáát ook over het 
hele leven.”

Vanwaar jouw persoonlijke drang om de 
definitie van gezondheid te veranderen?
“Ik heb vroeger als huisarts gewerkt. Toen ik 
zelf in korte tijd viermaal flink ziek werd,  ontdekte 
ik als patiënt dat er veel meer meespeelt dan 
wat ik geleerd had. Door naar mijn gevoel en 
mijn lijf te luisteren, kon ik veel beter bepalen 
wat ik moest doen om mijzelf beter te gaan 
voelen. Als ik angsten en zorgen had, verslech
terde mijn toestand. Terwijl dingen die mij blij 
maakten een positief effect hadden. Ik ontdekte 
bij mezelf een intrinsieke flexibiliteit en veer
kracht om te herstellen. Toen ik vervolgens  
met drugsverslaafden en mensen met oorlogs
trauma’s ging werken, besefte ik dat iedereen 
dat heeft.”
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Maar zijn mensen bij jouw concept dan 
nog wel ziek? 
“Positieve gezondheid doet niets af aan een 
medische diagnose. Wel stelt het centraal hoe 
mensen daarmee omgaan. Heeft iemand een 
versleten heup? Dan is dat slechts een stukje 
van iemands situatie. Misschien kan deze 
 patiënt niet meer sporten, maar daaromheen is 
nog zo veel meer. Weet hij dat ook te benutten? 
Het vermogen om je aan te passen en eigen 
 regie te voeren, dat is waar het om gaat.”

Dat zal verzekeraars als muziek in de  
oren klinken. Zij zetten daar immers ook 
hoog op in.
“Ja, meer eigen regie kan de kwaliteit van leven 
aanzienlijk vergroten en de medische consump
tie verminderen. Maar zelfmanagement is niet 
hetzelfde als zoekhetzelfmaaruitmanage
ment. Het helemaal zelf uitzoeken lukt ook niet 
in onze paternalistische zorgcultuur. Overleg 
blijft nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van ‘shared 
decision making’, waarbij zorgverlener en 
 patiënt samen bepalen hoe een behandeling 
eruit gaat zien.”

Wat gaan mensen ervan merken als 
 zorgaanbieders het concept van positieve 
gezondheid overnemen?
“Er zijn in de zorg op dit moment al grote 
 veranderingen in die richting gaande. Met als 
 essentie dat de scheidslijn tussen zorg en 
 welzijn gaat vervagen. Dat is ook niet vreemd, 
want gezondheidsvragen zijn vaak welzijns
vragen. Als je nu met een welzijnsvraag naar  
de huisarts gaat, is er een grote kans dat de 
vraag een  medische wending krijgt. Dan ga  
je naar huis met een doosje pillen, terwijl de 
oorzaak ergens anders ligt. Dat is onwenselijk. 
Daarom moeten we de loketten anders inrich
ten. Moet de aandacht veel meer naar de 
 nulde en eerstelijnszorg. Waar zorgaanbieders 
beter luisteren naar de vraag achter de vraag 
en goed adviseren.”

Gemakkelijker gezegd dan gedaan.
“Ja, de meeste artsen zijn nou eenmaal bio
medisch opgeleid. Zij kunnen een grote slag 
maken. Allereerst is het nodig je gelijkwaardig 
op te stellen aan je patiënt of cliënt. Ook pleit ik 
voor ‘motivational interviewing’, een gespreks
techniek waarmee je iemand in contact brengt 
met waar het nou echt om draait in het leven. 
Aandacht schenken aan zingeving helpt enorm 
voor iemands herstelkracht en motivatie.”

Wat is je ideaal?
“Het is heel ingewikkeld om een verschuiving 
teweeg te brengen. Dat komt enerzijds doordat 
sociale zaken, gezondheid en huisvesting in 
onze maatschappij nog allemaal aparte hokjes 
zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar hoe de over
heid is georganiseerd. Mijn ideaal is om al die 
hokjes te verbinden en vanuit een samenhang 
te laten opereren. Natuurlijk zonder dat het een 
complete chaos wordt. Daarom gaan we een 
organisatie opzetten die deskundigheid op al 
deze gebieden bundelt en kennis beschikbaar 
maakt.”

Ook nu budgetten onder druk staan en  
de zorg moet bezuinigen?
“Juist crisistijd is bij uitstek een periode die ook 
kansen biedt. Immers, we moeten het geld ge
bruiken voor doelstellingen waar Nederland wat 
aan heeft. Waarom dan niet mensen laten zien 
wat er écht toe doet? Hoe ze hun eigen leven 
zo kunnen inrichten dat ze deze moeilijke tijd 
goed doorkomen, én gezond en gelukkig zijn? 
Dat is waar het om draait, dat is waar ik aan wil 
bijdragen.” 

Wat vindt 
 Coöperatie VGZ?
Coöperatie VGZ omarmt 
de brede visie van posi
tieve gezondheid. Net als 
 Huber gelooft ook 
 Coöperatie VGZ in de 
 eigen kracht van mensen, 
en in een sterke verbin
ding met de ‘nulde lijn’. 
Daar komen veel vragen 
bij kijken. Bijvoorbeeld 
waar zorg dan  begint  
en waar zorg eindigt.  
En wat je daar als zorg
verzekeraar aan kunt 
doen. Coöperatie VGZ 
onderzoekt deze vragen 
daarom nu. En daar is 
geen eenduidig antwoord 
op, weten we al. Omdat 
een andere  focus op 
 gezondheid een grote 
omwenteling betekent, 
zoekt Coöperatie VGZ de 
samenwerking met het 
Rijk,  lokale overheden  
en de medisch specia
listische wereld. 

“EIGEN REGIE KAN DE 
 KWALITEIT VAN LEVEN 
VERGROTEN”
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