
 

 

Gespreksinstrument Wat is het & welke tools Hoe gefinancierd Tijdsinvestering & effect Doel & doelgroep 

Spinnenwebmodel – Positieve Gezondheid        

www.iph.nl 
www.mijnpositievegezondheid.nl 

         

Positieve Gezondheid is een 
bredere kijk op gezondheid, 
uitgewerkt in zes dimensies:  

• lichaamsfuncties 

• mentaal welbevinden 
• zingeving  
• kwaliteit van leven 

• sociaal maatschappelijk 
participeren  

• dagelijks functioneren. 
 

Klik voor Toolbox PG     
Klik voor Film PG 

Niet structureel, maar 
op basis van dubbel 
consult naar eigen 
inschatting. 

Scholing voor alle medewerkers 
praktijk: 4,5 uur 

• via Toekomstbestendige 
huisartsenzorg (TBHZ)  

• ook via Rijnmond Dokters 

Scholing voor POH-S/ GGZ: 

• 3 uur als onderdeel van 
scholing Leefstijl 
 

Effect: zie kennisbank. 

Doel PG: Bijdragen aan het 
vermogen van mensen om met 
de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven om te 
gaan. Én om zo veel mogelijk 
eigen regie te voeren. 
 
Doelgroep: iedereen* 

4Domeinen model (4D) – Krachtige Basiszorg (KB) 

www.krachtigebasiszorg.nl 

     

Krachtige Basiszorg is een 
integrale wijkgerichte aanpak 
(samen met sociaal domein) 
gericht op bewoners met hoge 
gezondheidsrisico's en 
problemen in meerdere 
leefdomeinen.  
 
Klik voor Handleiding  

Op basis van ION* 
Extra financiering 
voor:  

• meer tijd voor de 
patiënt 

• meer tijd voor 
samenwerking  
met de (sociale) 
partners in de wijk. 

Startscholing 3 uur.  
Verdieping op 
gesprekstechniek 4D model 
aanvullend mogelijk.  
 
Positief effect op: ervaren 
kwaliteit van zorg, gezondheid, 
zorgkosten, werkdruk en 
werkplezier. 

Doel KB: Praktijken in 
achterstandswijken (complexe 
zorgvragen en hoge werklast) 
ondersteunen: verkleinen 
gezondheidsverschillen. 
 
Doelgroep: burgers 
achterstandswijken: met  
complexe zorgvraag en/ of 
achterliggende sociale, 
maatschappelijke problematiek. 

4 Bollenmodel – Dubois & van Rij 

www.duboisvanrij.nl 

              

Van 2019 - 2022 zijn POH’s 
geschoold in het 4 Bollenmodel. 
Reeds geschoolde POH’s volgen 
intervisie voor het andere 
gesprek.  
 
De visie van het 4 Bollenmodel 
wordt praktijk breed ingezet in 
de scholing Praktijk in Regie.  

Niet structureel, maar 
op basis van dubbel 
consult naar eigen 
inschatting. 

Scholing voor alle medewerkers 
praktijk: 3,5 uur  
• via Toekomstbestendige 

huisartsenzorg (TBHZ): 
“Praktijk in Regie”  
Inclusief nazorg. 
 

 

Doel: Uitdagingen persoons & 
praktijkgericht werken op 
teamniveau inzichtelijk, 
prioriteren en plan van aanpak.  
 
Doelgroep: Praktijken die meer 
persoonsgericht willen werken 
voor chronische aandoening-/ 
SOLK-/ kwetsbare cliënten. 

ION*: De module KB is beschikbaar op uitnodiging (o.b.v. hoogste %  achterstandspopulatie).  

Vragen voor Positieve Gezondheid en 4 Bollenmodel: team PGZ via pgz@rijnmonddokters.nl. Voor Krachtige Basiszorg: Barbara Blommerde via info@rijnmonddokters.nl  

 

http://www.iph.nl/
http://www.mijnpositievegezondheid.nl/
https://izer.sharepoint.com/:b:/s/Groeppersoonsgerichtezorg/ERsAeIA1zvZCrv8Gvzpm0MwBeseqJ69QR4kxBS0VuTTzlQ
https://www.youtube.com/watch?v=IOhIzNg2hC8
https://www.iph.nl/kennisbank/
http://www.krachtigebasiszorg.nl/
http://www.krachtigebasiszorg.nl/
https://krachtigebasiszorg.nl/images/downloads/Het-4-Domeinen-model-herziene-versie2019__NL_-_SP_-_SO_4-Dmodel_2.pdf
http://www.duboisvanrij.nl/
mailto:pgz@rijnmonddokters.nl
mailto:info@rijnmonddokters.nl

