
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. 
Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch 
gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen?  
Hoe betrek je je naasten erbij? Het gesprek tussen de patiënt en de dokter 
over de laatste fase van het leven begint vaak te laat. Een tijdig gesprek 
over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk.

In deze gratis workshop vertelt een huisarts uit uw gemeente o.a. over 
palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevings-
vraagstukken. U krijgt een beeld van wat er in uw gemeente allemaal 
aan zorg en hulp is en gaat daarover samen in gesprek. 
 
Waar en wanneer?
Boxmeer   Donderdag 26 september 2019 
Sint Anthonis  Donderdag 10 oktober 2019    van 
Gennep   Woensdag 23 oktober 2019  19.30 uur
Cuijk    Donderdag 7 november 2019  tot
Bergen   Woensdag 27 november 2019 21.00 uur 
 

“Met uw huisarts in gesprek over het levenseinde”

Kijk op www.biblioplus.nl voor meer informatie en meld je aan. 

Levenseinde
Thema workshop
Positieve Gezondheid



Positieve Gezondheid 
 
Gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. Gezondheid is het vermogen 
van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie 
te voeren. Het gaat niet enkel om de behandeling van een ziekte of 
problemen, maar juist om het bevorderen van kansen en mogelijkheden 
van mensen, ondanks een eventuele ziekte of 
problemen.
 
In de Noordelijke 
Maasvallei staat 
Positieve gezondheid 
al een aantal jaren 
duidelijk op het 
netvlies. Hiervoor 
trekt de regio in 
netwerkverband 
nauw op met 
arts-onderzoeker 
Machteld Huber. 
Zij heeft het concept 
Positieve gezondheid 
geïntroduceerd.
Het netwerk wil een 
beweging op gang brengen 
waarbij in 2020 alle betrokken 
partijen en personen in de regio 
werken en denken vanuit Positieve 
gezondheid.
 
Web van positieve gezondheid 
Positieve gezondheid is uitgewerkt in een spinnenweb met zes assen. 
Iemand beoordeelt zelf hoe hij of zij scoort op deze deelgebieden. 
Dit web kan de basis vormen voor een gesprek met een professional: 
op welke punten kan en wil iemand beter scoren. 

Meer info: www.netwerkpositievegezondheid.nl


