Positieve benadering
gezondheid werpt
vruchten af
Het op een positieve manier stimuleren van gezondheid biedt allerlei
aangrijpingspunten voor een
succesvolle stedelijke ontwikkeling.
Het is voor iedere gemeente een
bruikbaar denk- en handelingsmodel voor een samenhangende
verbetering van de leefomgeving
in wijken.
Figuur 1. De zes domeinen van positieve gezondheid
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