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Biografie Chantal Walg (1973)  
 
Als gezondheidswetenschapper en 
verpleegkundige ben ik al jaren bezig 
met de veranderingen in de zorg. 
Gezondheid is mijn grote passie. De 
samenleving gezonder maken mijn 
missie. Ik droom van gezondheidszorg 
waar de mens, gezondheid en het 
samenleven centraal staan en waar 
vooral gekeken wordt naar 
perspectieven. Samen met professionals, managers en bestuurders 
van organisaties in heel Nederland werk ik aan het verder brengen 
van deze andere kijk op gezondheid. Dit doe ik als spreker, 
meedenker en meedoener. En ik schrijf erover.  
In mijn boek Gezond centraal – Opschudding in de gezondheidszorg 
(2014) schreef ik al dat gezond samenleven onder meer betekent dat 
alle kinderen op school les krijgen over Positieve Gezondheid en wat 
zij zelf kunnen doen om hun eigen gezondheid te bevorderen, op alle 
dimensies. Met Anders op zoek naar gezondheid (2021), een 
toegankelijk boek voor jong en oud, komen mijn kennis en 
(levens)ervaring samen en geef ik daadwerkelijk handen en voeten 
aan de vele aspecten van Positieve Gezondheid. 
 
 
 



 
Werkwijze 
 

 Als ZZP’er (Anders Gezond) heb ik verschillende opdrachtgevers. 
Dat betekent dat ik niet op alle gewenste momenten fysiek, 
telefonisch of digitaal contact kan hebben. Wanneer je mailt, 
sms’t, whatsappt, dan zal ik z.s.m. reageren. 

 Alle uit de opdracht voortkomende rechten en bevoegdheden 
van intellectuele eigendom zijn van Anders Gezond, tenzij 
uitdrukkelijk anders is afgesproken en Anders Gezond dit 
schriftelijk heeft bevestigd.  

 Anders Gezond is niet aansprakelijk voor schade door welke 
oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de 
deelnemers van de sessie zelf. 

 Anders Gezond is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen 
voor wat de deelnemers na de sessie met de opgedane kennis 
en vaardigheden doen. 

 Facturen graag binnen 14 dagen na ontvangst betalen onder 
vermelding van het factuurnummer. 

 Alle opdrachten zijn exclusief reiskosten a € 0,25 en BTW 21%. 

 

Contactgegevens: 
Anders Gezond 
T.a.v. Chantal Walg 
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