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Op zoek naar positieve gezondheid
In Nederland maar ook in de rest van wereld is
de definitie van gezondheid een belangrijk
onderwerp van discussie. De huidige definitie
van de Wereld Gezondheids Organisatie
dateert uit 1948 en luidt: ‘Gezondheid is een
toestand van volledig fysiek, geestelijk en
sociaal welbevinden en is niet louter het
ontbreken van ziekte of gebrek’. Deze definitie
legt de focus op ziekte en gebrek in plaats van
het bevorderen van vaardigheden die tot een
algemeen welbevinden in het individu zouden
leiden. Volgens deze definitie is bijna niemand
volledig gezond.

Wat is precies onderzocht?
In dit onderzoek stonden twee
onderzoeksvragen centraal. Ten eerste werd
er onderzocht in hoeverre de dimensies
binnen het model van Huber samenhang
vertonen en hoe betrouwbaar het
scoringsinstrument is. Ten tweede werd er
onderzocht in hoeverre het gebruik van de
app genaamd ‘Headspace’ mindfulness skills
het algemeen welbevinden verhoogt.

Om de focus binnen de gezondheidszorg te
verschuiven naar een positieve aanpak met
oog voor veerkracht van mensen, heeft
Machteld Huber een nieuwe definitie voor
gezondheid voorgesteld: 'Gezondheid als het
vermogen om je aan te passen en je eigen
regie te voeren, in het licht van de sociale,
fysieke en emotionele uitdagingen van het
leven.' Onderzoekers en zorgverleners die
werken volgens het begrip positieve
gezondheid proberen gezondheid als breder
concept te realiseren en individueel
welbevinden te bevorderen, óók als er sprake
is van ziekte of gebreken.
De definitie van Huber houdt in dat
gezondheid uit 6 dimensies bestaat:
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,
zingeving, kwaliteit van leven, sociaal
maatschappelijk participeren en dagelijks
functioneren. Er wordt gesteld dat het
verhogen van een dimensie de gehele
gezondheid en het welbevinden van een
individu kan verhogen. In dit kader heeft
Huber een scoringsinstrument ontwikkeld, dat
bedoeld is om te meten hoe hoog een individu
op deze dimensies scoort. Het instrument is
verder bedoeld om vast te leggen hoe gezond
iemand zich voelt in het algemeen.

METHODE
Studie 1
In een kwantitatief onderzoek vroeg Machteld
Huber aan zorgverleners en patiënten wat zij
belangrijk vonden om gezondheid te bepalen.
Daaruit bleek dat artsen aan de ene kant de
nadruk leggen op fysiek en mentaal
welbevinden om gezondheid te bepalen, maar
patiënten en verplegers, aan de andere kant,
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,
zingeving, kwaliteit van leven, sociaal
maatschappelijk participeren en dagelijks
functioneren allemaal even belangrijk vonden.
Het doel van deze studie was ten eerste om
de relaties tussen deze dimensies te
verkennen. Hiervoor werden correlaties
tussen scores op verschillende vragenlijsten
berekend. Ten tweede werd er onderzocht in
hoeverre de vragenlijsten voor elk dimensie
echt één factor meten. Daarvoor werd een
factoranalyse uitgevoerd. Ten derde werd er
onderzocht of Hubers scoringsinstrument als
geheel meer variatie verklaart dan de
Flourishing Scale, een andere vragenlijst die
ook algemeen welbevinden meet. Daarvoor
werd een hiërarchisch multipele
regressieanalyse uitgevoerd.
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Studie 2
Uit literatuur blijkt dat mindfulness meditatie
algemeen welbevinden, mentaal welbevinden
en fysiek welbevinden kan verhogen. Deze
studie heeft onderzocht of een 10-dagen
mindfulness meditatie training via een app
genaamd Headspace het algemeen
welbevinden verhoogt. Er werden twee
groepen vergeleken: de experimentele groep
en de controle groep. De experimentele groep
werd geïnstrueerd om de mindfulness training
te volgen, terwijl de controlegroep geen
aanwijzing kreeg. Na 10 dagen werden de
scores van die twee groepen op verschillende
vragenlijsten vergeleken met behulp van een
MANOVA (multivariate analysis of variance).
Bovendien werd er met behulp van simpele
regressieanalyse gekeken of positieve
verwachtingen en ervaringen van de
deelnemers leidde tot implementatie van
meer mindfulness sessies dan wanneer ze
minder positieve verwachtingen en ervaringen
hadden.
De vragenlijsten
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van
kwantitatief onderzoek, waarbij uitgebreid
werd gevraagd naar verschillende aspecten
van algemeen welbevinden. Dit is gedaan met
behulp van verschillende gevalideerde
vragenlijsten. Deze vragenlijsten meten
algemeen welbevinden (Flourishing Scale),
zingeving (Purpose in life), sociaal participeren
(Social Connectedness Scale), en Mindfulness
vaardigheden (Five Facet Mindfulness
Questionnaire). Verder werd het
scoringsinstrument van Huber afgenomen.
Wie zijn de deelnemers?
Voor dit onderzoek werden 144 deelnemers
gerecruteerd: 109 vrouwen en 35 mannen,
gemiddeld 24 jaar oud. Ze werden geworven
via Facebook, email of flyers in de Universiteit
Maastricht. De deelname was vrijwillig en er

was geen beloning gegeven voor de
deelname.

RESULTATEN
Studie 1
1. Er werden positieve correlaties gevonden
tussen de dimensies van Huber onderling.
Bovendien werden er sterke correlaties tussen
Hubers vragenlijst en de valideerde
vragenlijsten gevonden.
2. De interne consistentie, dus de
testbetrouwbaarheid van Hubers
scoringsinstrument bleek hoog te zijn. De
vragen over de dimensie mentaal
welbevinden en de vragen over de dimensie
zingeving, bleken echter twee factoren te
meten in plaats van een factor. Drie items
binnen Hubers vragenlijst zouden in de
toekomst verworpen kunnen worden om te
verzekeren dat de subschalen allemaal een
factor meten.
3. Over het algemeen bleek Hubers
scoringsinstrument aanvullende informatie
aan de Flourishing Scale toe te voegen. Uit de
hierarchisch multipele regressieanalyse bleek
dat sociaal participeren en zingeving unieke
variantie in ‘Flourishing’ konden verklaren. De
dimensies lichaamsfuncties, mentaal
welbevinden en kwaliteit van leven bleken ook
significante factoren in het meten van
algemeen welbevinden te zijn, maar niet
uniek. Alleen de vragen over dagelijks
functioneren bleken geen significant
aanvullend informatie over algemeen
welbevinden op te leveren.
Studie 2
Er werd een significant effect gevonden voor
de verhoging van algemeen welbevinden door
de mindfulness training.
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CONCLUSIES
Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid
van ziekte. Zingeving, sociaal participeren,
kwaliteit van leven en mentaal en fysiek
functioneren zijn allemaal gerelateerd aan
algemeen welbevinden. Voor de dimensies
mentaal welbevinden en zingeving bleek het
scoringsinstrument niet één concept maar
meerdere concepten te meten. Bovendien
werd er aangetoond dat de vragen over
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uitgebreide resultaten van dit onderzoek zijn
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onderzoek@vrln.nl

dagelijks functioneren niet significant meer
variatie verklaren in algemeen welbevinden
dan de Flourishing Scale. Er moet verder
onderzocht werden of deze dimensie
noodzakelijk is voor het meten van
gezondheid.
In studie 2 werd gevonden dat een
mindfulness training met Headspace
inderdaad algemeen welbevinden significant
verhoogt. Daarom wordt aangeraden om die
App in de gezondheidszorg te implementeren.

MEER INFO?
Voor meer info, kijk op
www.ggdlimburgnoord.nl
of mail naar onderzoek@vrln.nl
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