
Game of Life 
Game of Life is een serious game waarin zowel de spelers als het publiek op een 

speelse en interactieve wijze kennis maken met de 6 dimensies van positieve 

gezondheid (zie tabel 1). Het concept van positieve gezondheid daagt professionals 

uit om vanuit een breder perspectief te kijken naar gezondheid. In plaats van te 

focussen op medische feiten en fysiek en mentaal functioneren, ga je samen met 

de persoon in kwestie op zoek naar wensen en kansen die het leven van de 

persoon waardevoller en prettiger maken en zijn functioneren in alle aspecten van het leven verbeteren.  

Tabel 1. De zes dimensies van positieve gezondheid en de onderliggende aspecten 

 dimensie aspecten 

 
1. Lichaamsfuncties je gezond voelen, fitheid, klachten en pijn, slapen, eten, conditie, bewegen 

 
2. Mentaal welbevinden 

onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan 
met verandering, gevoel van controle 

 
3. Zingeving  

zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, 
dankbaarheid, blijven leren 

 
4. Kwaliteit van leven  

genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, je veilig voelen, hoe je woont, 
rondkomen met je geld 

 5. Meedoen  
sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van 
anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen, interesse in de maatschappij 

 6. Dagelijks 
functioneren  

Zorgen voor jezelf, je grenzen kennen, kennis van gezondheid, omgaan met tijd, 
omgaan met geld, kunnen werken, hulp kunnen vragen 

 

De zes dimensies zijn door Huber in een spinnenwebmodel gegoten, met behulp waarvan mensen zelf hun 

positieve gezondheid kunnen scoren door zichzelf op elke dimensie een cijfer te geven. In figuur 1 is het 

spinnenwebmodel van positieve gezondheid weergeven. 

Het scoren van de eigen positieve gezondheid zou er 

bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien (figuur2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het spinnenweb van positieve gezondheid 

 

Figuur 2. Een individuele score van positieve gezondheid  



 

Meer informatie: Francisca Flinterman GGD Amsterdam, fflinterman@ggd.amsterdam.nl 

Het spel 
 

Het spel kan gespeeld worden met 9 tot ca. 36 deelnemers en duurt 1,5 

tot 2 uur.  

Kern van het spel is dat 3 tot 6 deelnemers in de huid van een rol kruipen, 

bijvoorbeeld een kwetsbare bewoner. De overige deelnemers verdelen 

zich over zes tafels die de zes dimensies vertegenwoordigen.  

De spelleider stelt de 3 tot 6 spelers kort voor aan het publiek met behulp 

van hun rolbeschrijvingskaarten (figuur 3). Tevens worden hun 

startposities op de spinnenwebben van positieve gezondheid kort 

toegelicht. Deze zijn op aparte flipovers weergegeven. 

Deze ‘spelers’ gooien om de beurt met een dobbelsteen en lopen over een 

op de grond uitgelegd speelbord (figuur 4).  

 

Er zijn drie typen vakken waar een speler 

op terecht kan komen: 

1. Als een speler op een dimensieactie-

vak terecht komt, te herkennen aan 

het symbool van één van de zes 

dimensies, wordt hij gevraagd om 

een actie te bedenken die zijn score 

op deze dimensie verbetert. De 

speler voert deze actie uit (of maakt 

een concreet plan voor deze actie) 

en vervolgens wordt met de 

dimensie-tafels overlegd wat deze 

actie zou kunnen betekenen voor de 

zelfscore van de speler op andere dimensies. De scores van de speler 

op de flipover wordt aangepast. 

2. Als een speler op een gebeurtenis-vak terecht komt, te herkennen aan 

het spinnenweb, wordt een gebeurteniskaart die bij die speler hoort, 

getrokken (figuur 5). De spelleider leest de gebeurtenis voor en vraagt 

de speler hoe hij vanuit zijn rol reageert op de gebeurtenis. Vervolgens 

wordt weer met de dimensietafels overlegd welk effect de gebeurtenis 

en de reactie van de speler heeft op de zelfscores van de speler. 

3. Als een speler op een keuze-vak komt, te herkennen aan het 

vraagteken, mag hij zelf aangeven aan welke dimensie hij (vanuit zijn 

rol) zou willen werken en op welke wijze hij dat zou willen doen. 

Vervolgens wordt hem gevraagd wat dat betekent voor zijn score op 

die dimensie. In overleg met de tafels wordt ook gereflecteerd op 

effecten op de andere dimensies.  

Het spel eindigt als de eerste speler de finish bereikt heeft of als de tijd op 

is. Als afsluiting wordt met alle professionals gediscussieerd over wat dit 

concept met de zes dimensies zou kunnen betekenen voor de uitoefening van hun vak. 

figuur 3: rolbeschrijvingskaart 

figuur 4: speelveld op de vloer 

figuur 5: gebeurteniskaart 
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