
Positieve 
Gezondheid



Hoe gaat het met jullie?

GGD Groningen vindt de gezondheid van 
ouders en kinderen erg belangrijk. Als 
ouder weet jij beter dan wie dan ook, hoe 
gezond jij en je kind zijn en waar jullie 
sterke kanten liggen.

Op het consultatiebureau bespreken we 
met jou wat goed gaat en wat minder 
goed gaat. Misschien zijn er ook dingen 
die je als ouder graag anders zou zien. En 
dan denken we niet alleen aan lichamelijk 
ongemak, maar bijvoorbeeld ook aan hoe 
je kind in zijn vel zit en hoe hij omgaat met 
anderen. Geluk ervaren, lachen en spelen 
met vriendjes en erbij horen zijn ook 
onderdelen van de algehele gezondheid.

Hopelijk helpt deze folder je om duidelijk 
te krijgen hoe jouw kind zich voelt. 
Onze GGD-medewerker is altijd bereid 
met je in gesprek te gaan over wat jíj 
belangrijk vindt.

Hoe werkt het?
Je geeft een cijfer bij onderstaande 
stellingen. Daarbij gaat het niet alleen om 
de lichamelijke gezondheid van je kind, 
maar ook om hoe je tegen de opvoeding 
aankijkt en bredere aspecten van 
gezondheid. Denk aan: dagelijks leven, 
gevoelens en gedachten, nu en later, 
meedoen, lekker in je vel zitten. 

Positieve Gezondheid

 Stelling Cijfer

 MIJN LICHAAM
 mijn kind heeft geen pijn of lichamelijke klachten 

 GEVOELENS EN GEDACHTEN
 mijn kind is blij 

 NU EN LATER
 ik heb geen zorgen over de toekomst van mijn gezin 

 LEKKER IN JE VEL ZITTEN
 ik kan genieten van mijn kind 

 MEEDOEN
 ik heb steun in mijn omgeving 

 DAGELIJKS LEVEN
 ik zorg goed voor mezelf 

En dan?
Na het invullen kun je dit spinnenweb
bespreken met de jeugdarts of jeugd-
verpleegkundige van GGD Groningen. 

	X  Geef de stellingen een rapportcijfer, 
waarbij 10 het hoogst is.

	X  Vul hierna de cijfers in het spinnenweb in.



DAGELIJKS
LEVEN

GEVOELENS EN 
GEDACHTEN

NU EN LATER

MIJN LICHAAM

LEKKER IN JE VEL ZITTEN

MEEDOEN

Dit spinnenweb is overgenomen van het Institute 
for Positive Health. Kijk op www.iph.nl voor meer 
informatie en tools. Je kan ook naar de online tool 
van iPH: www.iph.nl/tools/voor-kinderen
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Contact
Heb je nog vragen of wil je overleggen?
Neem dan contact op met de 
JGZ-medewerker.

Je kunt ook terecht bij onze  
Telefonische Advisering:

 	 		050	367	4991	 
 ma-vr, 8.00 - 17.00 uur

   WhatsApp:	06	52	57	92	53	 
 ma-vr, 9.00 - 17.00 uur

  Ouderchat op ggd.groningen.nl 
voor ouders met kinderen tot 5 jaar  
 ma-vr, 8.30 - 17.00 uur

Positieve Gezondheid
‘Positieve Gezondheid’ is een nieuw 
begrip in Nederland. Veel mensen denken 
bij gezondheid aan lichamelijke klachten.
Maar we kijken breder. Ook mensen 
met een (chronische) ziekte kunnen 
zich gezond voelen. Het gaat er om dat 
mensen zich aanpassen aan verande-
ringen in het leven. Een ziekte kan lastig 
zijn; het is vooral belangrijk dat je ermee 
leert omgaan. Gezondheid is meer 
dan alleen kijken naar hoe je lichaam 
functioneert.


