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Agenda:

✓ Welkom en korte introductie op spinnenweb 2.0 
✓ Meer begeleiding en ondersteuning bij invullen van het spinnenweb
✓ Extra toegevoegde vragen en betekenis voor praktijk, onderzoek en ‘meten’
✓ Vernieuwd dashboard, groepslicentie
✓ Gelegenheid voor vragen
✓ Vervolg

Ellen van Steekelenburg Miriam de Kleijn Sanne Kok
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Korte introductie op spinnenweb 2.0

✓ Eerste versie 2016

✓ Twee gebruikerspanels

✓ Impact vergroten en revisie
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Meer begeleiding en ondersteuning bij invullen van het spinnenweb

✓ Toolbox professional - Institute for Positive 

Health (iph.nl)

✓ Hier wil ik over praten

✓ Dagboekje

✓ Animatie MPG

https://www.iph.nl/toolbox-professional/
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Extra toegevoegde vragen en betekenis voor praktijk, onderzoek en ‘meten’

• ‘Ik ben tevreden met mijn seksualiteit’ (schaal van 0 tot 10) 
• ‘Ik ben tevreden over de intimiteit in mijn leven’ (schaal van 0 tot 10) 

De eerste vraag voegen we toe aan de dimensie lichamelijk functioneren na het aspect eten en voor het
aspect conditie. 

De tweede vraag voegen we toe aan de dimensie kwaliteit van leven na het aspect veiligheid en voor het aspect over 
wonen. Dit brengt het totale aantal vragen (aspecten) op 44.



Waarom intimiteit en seksualiteit in Mijn Positieve Gezondheid?

• Belangrijke thema’s als het gaat om gezondheid
• Oorspronkelijk al de opzet, toen in tijdsdruk niet gelukt om tot goede formulering te komen
• Taboe onderwerpen die, als niet benoemd, ook niet snel aan de orde komen



Hoe dan? Intimiteit en seksualiteit in Mijn Positieve Gezondheid

• Besproken met Wetenschappelijke Advies 
Raad iPH

• In het team brainstorm en voorstel 
formulering & plaatsing

• Formulering en plaatsing voorgelegd aan 
WAR en aan experts

• Toegevoegd aan het spinnenweb



Wat betekent dit voor… de praktijk

Mensen scoren zichzelf ook op deze twee items
▪ Dimensie lichamelijk functioneren van 7 naar 8 

items
▪ Dimensie kwaliteit van leven van 7 naar 8 items
Per dimensie zie je het gemiddelde van je score in 
het spinnenweb

Het spinnenweb is een persoonlijk instrument, de 
eigenaar is degene die het invult, de uitkomst deel 
je alleen als jij dat wilt, dat geldt ook over de 
veranderwens



Wat betekent dit voor… onderzoek

• De 17-items meetset is het meetinstrument gekoppeld aan MPG

• Dat verandert vooralsnog niet. Mogelijk in de toekomst nieuw onderzoek en aanpassing 
meetset.

• De 44 items zijn alleen voor eigen reflectie, kunnen worden besproken in ‘het andere gesprek’ 
als degene die de vragen heeft ingevuld dat wil en vormen geen meetinstrument.



Recent onderzoek



Recent onderzoek

HealthyLIFE, a Combined Lifestyle Intervention for Overweight and Obese Adults: A 

Descriptive Case Series Study



Wat betekent doorontwikkeling voor ‘meten’?

• Dashboard geeft op groepsniveau per domein gemiddelde score van de 17 items 
meetset

• Data over dimensie waar mensen veranderwens/gewerkt aan hebben

• Wetenschappelijk onderzoek met op individueel niveau vervolgen: in overleg met iPH
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Vernieuwd dashboard, groepslicentie



De vraagstukken uit het land



De praatplaat



De reis van de persoon







De uitkomsten in beeld gebracht voor de persoon zelf



De uitkomsten van een groep: het dashboard
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Gelegenheid voor vragen



Dank voor jullie aandacht!


