
• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met tijd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zitten
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Conditie
• Bewegen
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Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond organiseert iedere maand drie dezelfde inspiratiesessies  
in Zuid, Midden en Noord Limburg gericht op een specifiek thema in relatie tot Positieve Gezondheid. 
Een uitstekende gelegenheid om je te laten inspireren, de verbinding met elkaar op te zoeken en  
Positieve Gezondheid te vertalen naar de praktijk.
Voor meer informatie en noodzakelijke aanmelding,  
ga naar de website www.limburgpositiefgezond.nl

LIMBURG POSITIEF GEZOND

Laat je 
     inspireren!

VOL IS VOL!!!

Maandag 9 april
Lefteam, Elisabeth Strouvenlaan 51A Maastricht

Maandag 16 april
De Graasj, Knevelsgraafstraat 21 Roermond

Maandag 23 april
Beej Benders, Monseigneur Nolensplein 54 Venlo

19:00-21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Positieve gezondheid en GGZ 
Gastsprekers Jim van Os en Philippe Delespaul 
met regionale praktijkvoorbeelden

Positieve Gezondheid en HR
7 mei Maastricht
14 mei Roermond, 
28 mei Venlo

Positieve Gezondheid en  
Arbeidsparticipatie 
4 juni Maastricht
11 juni Roermond
18 juni Venlo
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