JONGEREN 16-25 JAAR

Hey, hoe staat het met
jouw gezondheid?
Er zijn misschien van die dagen
dat je niet helemaal lekker in je vel zit.
Wat doe je dan? Gebruik de jongerentool,
bekijk jouw score en kom er in een paar
minuten achter hoe je ervoor staat.

JONGEREN 16-25 JAAR

Inloggen
Om deze tool te gebruiken hebb
en we
eenmalig een registratie van
je nodig.
Heb je je al geregistreerd?

Registreren
Als je al geregistreerd bent dan
kan je
hieronder inloggen met je e-ma
iladres
en het door jou gekozen wach
twoord.
Inloggen
E-mailadres
Wachtwoord

Log in
Wachtwoord vergeten?

INSTITUTE
FOR POSITIVE
HEALTH

iPH is de organisatie die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid uitdraagt. We doen
onderzoek en trainen zorgprofessionals, artsen en anderen om te leren dat gezond zijn
meer is dan de afwezigheid van ziekte: het is ook een kwestie van hoe je je voelt!

De jongerentool laat zien waar
jouw gezondheid over gaat en
inspireert je om dit op jouw
manier te verbeteren:

Test je eigen
Positieve Gezondheid!
Geef je gezondheid een cijfer van 1 tot 10
en probeer het spinnenweb hieronder uit.

MIJN LICHAAM

Ga je voor een killerbody, mindful
yoga of het bos in
met je hond?

DAGELIJKS
LEVEN

MIJN GEVOELENS
EN GEDACHTEN

ZINGEVING

MEEDOEN

KWALITEIT VAN LEVEN

Wil je boksen of liever klimmen,
skaten, racen of naar het strand
met je vrienden?

:

MIJN LICHAAM

ingevuld
Voorbeeld

DAGELIJKS
LEVEN

MIJN GEVOELENS
EN GEDACHTEN

ZINGEVING

MEEDOEN

KWALITEIT VAN LEVEN

Misschien voel je je al een stuk
beter na een gesprek met een
vriend of vriendin?

Scan de QRcode en doe de
test online!
Gezondheid gaat er namelijk ook om hoe je je voelt!
Of je vrienden langskomen, of je samen leuke dingen
onderneemt, of je kan zorgen voor jezelf, vertrouwen
hebt in de toekomst en kan omgaan met verandering.
Deze brede kijk heet ‘Positieve Gezondheid’.
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Meer weten?
Breng je gezondheid in kaart met de jongerentool:
https://jongeren.mijnpositievegezondheid.nl

