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IM is ontwikkeld in de Verenigde Staten in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw, als een nieuwe visie 
op gezondheid en het gezondheidszorgsysteem. 
Het beoogt het beste uit de geneeskunde te 
verenigen en streeft naar een pluriforme gezond
heidszorg die effectief, veilig en kostenbewust is. 
Integrative Medicine stoelt op vier pijlers: (1) het 
stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en 
hulpverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele 
mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk 
onderzoek gebruik van alle geschikte therapeu
tische benaderingen (dus ook complementaire 
zorg), zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) 

in een helende omgeving tot optimale gezondheid 
en optimaal herstel te komen. Het komt voort 
uit de zorg, vanuit het perspectief van de zorg
verlener.
Positieve Gezondheid is ontwikkeld in 2011 in 
Nederland en stelt een nieuwe definitie van 
gezondheid voor als alternatief voor de huidige 
definitie van de WHO, die nog uit 1948 stamt. 
Gezondheid wordt niet meer gezien als de af of 
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Positieve Gezondheid en Integrative Medicine hebben iets met elkaar te maken, dat is 
duidelijk. Maar hoe kunnen deze twee concepten echt met elkaar verbonden worden? 
Voegen ze iets aan elkaar toe en wat dan? Masterstudent Ellen van der Pol deed in 
opdracht van het NIKIM en het Louis Bolk Instituut een eerste poging om uit te zoeken 
of zo’n verbinding concreet te maken is. Dat bleek een hele klus.

Positieve Gezondheid

‘Nu nog de brug naar de praktijk’
‘Het ging eigenlijk supervlot,’ vertelt Ellen van 
der Pol enthousiast. ‘Ik wilde voor mijn stage 
graag iets doen rond complementaire behan-
delwijzen en integrative medicine en stuurde 
een mailtje naar het Louis Bolk Instituut. 
En binnen een week had ik deze opdracht!’ 
Ellen verdiepte zich in de twee concepten en 
ontdekte al gauw dat ze geen van beide erg 
concreet uitgewerkt zijn. ‘Het was dus best 
lastig om een begin te vinden van hoe ik ze 
met elkaar kon verbinden. Omdat het zo’n 
zoektocht was, waren de interviews en de 
focusgroepen ook nogal open. Dat was best 
moeilijk. En ik heb zelf geen ervaring in de 
zorgpraktijk. Maar al met al ben ik heel tevre-
den met het eindresultaat.’ Behalve dat Ellen 
met een goed cijfer afstudeerde, hield ze er 
ook een baan aan over als junior onderzoeker. 
Bij het Louis Bolk Instituut. ‘Ik zou mijn werk 
hier nu graag meer verbinden met de prak-
tijk,’ zegt Ellen, ‘zodat ik ook zie en ervaar wat 
ermee gedaan wordt.’
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aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen 
van de mens om zich aan te passen en de eigen 
regie te voeren, in het licht van fysieke, sociale en 
emotionele uitdagingen van het leven. Daarmee 
krijgen begrippen als veerkracht, zelfhelend 
vermogen en balans een belangrijke betekenis. 
Gezondheid kent in deze opvatting zes verschil
lende dimensies die met elkaar samenhangen: 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en 
beleving, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal
maatschappelijk participeren, en dagelijks func
tioneren. Het concept Positieve Gezondheid is 
het resultaat van onderzoek door het Louis Bolk 
Instituut naar indicatoren van gezondheid.
Ellen van der Pol hield voor haar onderzoek 
drie focusgroepen en vier interviews met de 
bestuursleden van het NIKIM en nog zeven inter
views met andere experts op het gebied van 
Integrative Medicine en/of Positieve Gezondheid. 
Deze experts waren het er allemaal over eens dat 
de twee concepten een duidelijk verschillende 
oorsprong hebben, maar met elkaar de brede 
holistische kijk op gezondheid delen. Positieve 
Gezondheid werd vooral opgevat als een beschrij
vend model van wat gezondheid is. Het heeft 
onder meer geleid tot een gespreks en scorings
instrument van waaruit gezondheid kan worden 
begrepen en informatie kan worden verkregen 
over de eigen gezondheid of de gezondheid van 
de cliënt. IM is meer een geneeskundigpraktisch 
model voor de zorgverlener dat richting geeft aan 
hoe, met wat en waar gezondheid bevorderd kan 
worden. Het geeft een beschrijving van idealen 
en morele waarden over hoe een zorgverlener 
kan handelen en waar hij rekening mee kan hou
den. De kracht van IM is dat het de zorgverlener 
concreet iets in handen geeft wat toegepast kan 
worden. 
De conclusie van Ellens onderzoek is dat Positieve 
Gezondheid en IM elkaar dus vooral goed aan
vullen: Positieve Gezondheid geeft met zijn zes 
dimensies een mooi inzicht in hoe iemand zijn 
gezondheid ervaart en wat er nodig is om een 
gezond en betekenisvol leven te hebben. IM geeft 
de zorgverlener instrumenten in handen om aan 
die gezondheid bij te kunnen dragen. 
De figuur laat een kegel zien waarin het spinnen
web van Positieve Gezondheid in het midden is 
geplaatst. Daaromheen en eronder bevinden 
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zich de pijlers van IM als ringen. Het spinnen
web brengt de gezondheid van de patiënt op een 
samenhangende manier in kaart en de ringen van 
IM bieden praktische ondersteuning (hoe, wat en 
waar) om een betere balans in de gezondheid te 
vinden. Het ‘hoe’ staat voor de juiste attitude van 
de zorgverlener die rekening houdt met ‘de thera
peutische relatie’ (pijler I) en ‘aandacht voor pre
ventie en leefstijl’ (pijler II). Het ‘wat’ staat voor 
een integrale behandeling (pijler III). Het ‘waar’ 
staat voor de helende omgeving (pijler IV). n
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