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Welkom!! 

Even voorstellen



Propjes gooien

Vragen:
1. Was is uw functie?
2. Ik heb gekozen voor deze workshop 

omdat ……… ?
3. Gezondheid betekent voor mij …………..?
4. Stelling: van MacDonalds kunnen we 

niet winnen… 



Inleiding 



Kind omgeving 



De 6 dimensies van Positieve Gezondheid:

Lichaamsfuncties

Mentale functies en –beleving

Spiritueel-existentiële dimensie

Kwaliteit van leven

Sociaal-maatschappelijke participatie

Dagelijks functioneren





Jongeren Op Gezond Gewicht



Jongeren Op Gezond Gewicht
Thema’s in Weert:
• DrinkWater
• Groente en Fruit
• Gezonde sport-

vereniging
• Gratis Bewegen, 

gewoon doen!
• Ketenaanpak voor 

kinderen met over-
gewicht en obesitas 
(opstartfase)





Informatie

• www.weertinbeweging.nl

• www.letsmoveweert.com

• www.ggdlimburgnoord.nl

• www.gezondeschool.nl

• www.loketgezondleven.nl

http://www.weertinbeweging.nl/
http://www.letsmoveweert.com/
http://www.ggdlimburgnoord.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
http://www.loketgezondleven.nl/


Casus Bryan

• Persoonlijk: jongen, 10 jaar 

• Gezinssituatie: geen broers of zussen, gescheiden ouders, 
woont bij moeder en weinig contact met vader

• Eetgedrag: veel ongezond eten (veel frisdrank en snoep) en 
houdt niet echt van groente

• Hobby’s: tv kijken, spelcomputer en is geen lid van een 
vereniging

• School: gedragsproblemen, weinig vrienden, wordt gepest

• Opvoeding: Moeder is geneigd Bryan snel zijn zin te geven, 
weinig consequent in regels



Aan de slag

• Casus Bryan

• Opdracht: Gebruik het gesprekstool om de volgende 
vragen te beantwoorden. 

• 3 vragen:
1. Wat heeft Bryan nodig? 
2. Wat kan ik, mijn organisatie of een partner hierin 
betekenen?  
3. Wat heb ik of mijn organisatie hiervoor nodig om 
Positieve Gezondheid verder te implementeren? 
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• Terugkoppeling 

• En… Bedankt voor uw input!


