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Doel van de workshop ‘Een passend 

concept voor iedere praktijk?’ 

Reflecteren op de relatie tussen gezondheidsconcepten en 
-praktijken 
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Vul in voor jezelf (1,5 minuut!) 

 

‘In mijn werk- en/of onderzoekspraktijk 
van ...[typering eigen werk/onderzoekspraktijk]...,  

betekent gezondheid ...[definitie van 
gezondheid]...’ 
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Gezondheid is...  

… afwezigheid van ziekte, of: biologisch-statistisch 
normaal functioneren (Boorse) 

… het vermogen om essentiële doelen te bereiken 
die minimaal geluk mogelijk maken (Nordenfelt) 

… een meta- vermogen (‘meta-capability’) om een 
verzameling van capabilities te bereiken die centraal 
zijn voor menswaardig bestaan (Venkatapuram) 

… compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, 
niet slechts afwezigheid van ziekte (WHO) 

… het vermogen tot aanpassing en zelfmanagement 
te beoordelen a.d.h.v. zes indicatoren (Huber et al.) 
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Theoretische motivatie 

Boorse  Concept coherent met moderne 
medische wetenschap 

Nordenfelt  Concept coherent met dagelijks 
taalgebruik 

Venkatapuram Concept dat coherent is met 
ideaal van menswaardig bestaan 

WHO Richtlijn geven voor ‘[what is] 
basic to the happiness, 
harmonious relations and security 
of all peoples’ 

Huber et al.  Concept dat coherent is met 
context waarin leven met 
chronische ziekte gangbaar is 



Niet één enkele ware definitie, maar 

‘familiegelijkenissen’ ... 

‘Consider (...) the activities that we call “games”. I mean 
board games, card-games, ball-games, athletic games, 
and so on. What is common to them all? (...)  
if you look at them you will not see something that is 
common to all, but similarities, relationships, and a whole 
series of them at that.’  

(Wittgenstein PI-§66) 
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Beantwoord voor ‘jouw’ praktijk: wat willen 

we dat gezondheid betekent? (1) 

1. Willen we het subject van gezondheid begrijpen 
als een verzameling van (wetenschappelijk te 
beschrijven) fysieke functies of als (handelend) 
persoon? 
 

2. Willen we materiële en sociale omstandigheden 
includeren in ons begrip van gezondheid of niet? 
 

3. Willen we gezondheid begrijpen als een universele 
standaard of als afhankelijk van persoonlijke en/of 
culturele waarden?  
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Beantwoord voor ‘jouw’ praktijk: wat willen 

we dat gezondheid betekent? (2) 

4. Welk belang willen we toekennen aan het 
subjectieve perspectief? 
 

5. Hoe willen we gezondheid begrijpen in relatie tot 
welzijn? (En: wat verstaan we onder ‘welzijn’?)  
 

6. Hoe willen we gezondheid begrijpen in relatie tot 
ziekte? (En: wat verstaan we onder ‘ziekte’?)  
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