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Goed leven met een 
psychische aandoening
De betekenis van de positieve psychologie



Vragen

1. Wie heeft er al eens iets gelezen

over positieve psychologie?

2. Waar denkt u dat positieve

psychologie over gaat?



Positieve psychologie: 
misverstanden

1. Je bent zelf verantwoordelijk voor

je ziekte.

2. Je moet altijd maar gelukkig en

positief zijn.

3. Denk maar positief, dan komt het

wel goed.



Geestelijke
Gezondheid



Mentale gezondheid

Twee dimensies

üGeen tot veel mentaal lijden

üGeen tot veel mentaal welbevinden











Mentaal welbevinden

1. Iets om van te genieten

2. Iets om van te houden

3. Iets om te doen

4. Iets om op te hopen



Positieve psychologie

Vermogen om vreugde, betrokkenheid

en verbondenheid te ervaren, ook in 

aanwezigheid van een mentale of 

lichamelijke kwetsbaarheid.



Middelmatig welzijn 

Laag welzijn 

(wegkwijnen) 



GERBEN WESTERHOF 
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Levenskunst = Adaptatiekunde  = Aanpassing
& Vormgeving





Twee uitdagingen

ü Leren omgaan met de ziekte

(ziekteherstel)

ü Leren leven met de ziekte

(persoonlijk herstel)



Historisch gezien, was het 
onderzoek naar geestelijke 
gezondheid dramatisch eenzijdig 
gericht op disfunctioneren.
Het verminderen van negatief 
functioneren van een mens is een 
vorm van succes. Maar het 
herstellen van positief 
functioneren is nog heel wat 
anders.

Giovanni Fava



Wat ik doe is gebaseerd op krachten die 

we allemaal van binnen hebben, het 

vermogen om vol te houden, het 

vermogen om lief te hebben, door te

gaan, het beste te maken van wat we 

hebben. En daar hoef je geen

‘superman’ voor te zijn.





Beoordeel me niet op basis van mijn

successen, beoordeel me op basis van 

hoe vaak ik gevallen ben, en weer ben 

opgestaan.





lt & l-bei



Disfunctioneren v vRedelijk functioneren Optimaal functioneren

Positieve Psychologie

Moeilijke omstandigheden



Bronnen van mentaal welbevinden

• Positieve emoties

• Dankbaarheid

• Optimisme

• Sterke kanten

• Compassie

• Positieve relaties

• Groeien door tegenslag



Puzzelen



Welk woord is gerelateerd aan deze drie woorden?

olifant – verlies – levendig 



Geheugen



Welk woord kun je koppelen aan deze drie woorden?

schommel – klap – gang 



stoel





Welk woord kun je koppelen aan deze drie woorden?

controle – plaats – gewicht 



grens





Welk woord kun je koppelen aan deze drie woorden?

kolen – land – schacht 



mijn



Positieve emoties



Filmpje positieve emoties

http://www.meerwelbevinden.nl/animatiefilmpjes


Dankbaarheid Vreugde Sereniteit 

Belangstelling Hoop Trots 

Vermaak Inspiratie Ontzag 

Liefde 



Broaden-and-build theorie



Oefening
‘mindful
savoring’



Dit is jouw leven



De doelstelling van dit boek is 

niet om jezelf te verbeteren. Je 

bent goed zoals je bent. 

Misschien is dit eerder een

‘ontbeterboek’. 



Levenskunst is de kunst om te
zijn wie je bent, of daar opnieuw

ruimte voor te maken. Het gaat
eerder om het loslaten van 
bepaalde eisen waaraan je moet

voldoen.



Groeien door tegenslag 

Positieve relaties 

Sterke kanten 

Doelen en optimisme 

Mild zijn voor jezelf 

en je ziekte 

Emoties in balans 

Positieve emoties 

Wijs omgaan met angst 



Doelen training

§ Bijdrage leveren aan persoonlijk

herstel en mentaal welbevinden.

§ Voorkomen van terugval.



Realiteit

Doelen & wensen

Innerlijke barrières



Samenvattend

§ Positieve psychologie is geen by-pass voor

lijden.

§ Er is geen welbevinden zonder compassie.

§ Positieve psychologie laat zien hoe we heel

kunnen worden, binnen de beperkingen.







Hartelijk dank voor je aandacht.

Voor meer informatie:

www.voluitleven.nl




