
Positieve Gezondheid in de preventiepraktijk 
Wie gaat er aan de slag met de (door)ontwikkeling van tools, instrumenten en werkvormen voor 
Positieve Gezondheid in de (lokale) publieke gezondheidszorg? 

Resultaten ronde Positieve Gezondheid maart 2017 

Preventieprogramma 
Vanuit het 5e Programma Preventie zijn binnen de subsidieronde 'Positieve gezondheid in de praktijk' 21 
kennisvouchers gehonoreerd. De meeste projecten zijn al gestart. Vanaf april 2017 verwachten we de 1e resultaten. 

Alles is Gezondheid 
Pledgehouders 'Alles is Gezondheid...' konden in 2016 een aanvraag indienen voor kennisvouchers voor het 
(door)ontwikkelen van tools en werkvormen m.b.t. Positieve Gezondheid. Hun aanvraag kwam tot stand in 
samenwerking met een praktijk- en/of kennisorganisatie en een gemeente. 

Uitgelicht: (Door)ontwikkelen van tools 
Sommige projecten richten zich specifiek op het (door)ontwikkelen van instrumenten (tools), zoals het project IkPas. 
Zwolle Gezonde Stad ontwikkelt samen met het lectoraat Verslaving van Hogeschool Windesheim een toolkit voor het 

• stimuleren van bedrijven en haar werknemers in de regio's van Zwolle Gezonde Stad en Vitaal Vechtdal tot
deelname aan IkPas, 30 of 40 dagen zonder alcohol

• ondersteunen van bedrijven en werknemers tijdens de IkPas-actie

De toolkit is straks beschikbaar, ook voor de andere GGD-regio's in het land. Het instrument ondersteunt de werving 
en organisatie van IkPas.  
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Benieuwd welk project interessant is voor u?  
Kijk in de tabel hieronder en vul het projectnummer in op onze website voor meer informatie  www.zonmw.nl  

 

 

Meer informatie 

• over deze en de andere projecten www.zonmw.nl 
• over Positieve Gezondheid, www.zonmw.nl/positievegezondheid 
• over het 5e Programma Preventie, www.zonmw.nl/preventie 
• over ‘Alles is Gezondheid…’, www.zonmw.nl/aig 

 
 

Beroep
Sociaal werker in de wijk 50004537 50004538 50004567 50004679 50004456 50004593 50004694 50004569 50004678
Gemeenteambtenaar sociaal domein 50004453 50004455 50004681 50004537 50004542 50004678
Huisarts 50004569 50004537 50004567 50004694
Fysiotherapeut 50004569 50004694 50004679
Gezondheidsbevorderaar (GGD/GGZ) 50004695 50004568
JGZ-professional 50004539 50004682
Sportcoach 50004680 50004569
Wijkverpleegkundige 50004452
Bedrijfsarts 50004454
OGGZ- professional 50004456
Brandweer 50004538
Politie 50004538
Kinderarts 50004682
Docent VMBO 50004683
Natuurgids 50004695

Projectnummer

Voor elke professional een project !

http://www.zonmw.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/projecten-kennisvouchers/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/preventieprogramma-5/
http://www.zonmw.nl/aig



