Samenvatting Medische Sociologie

Thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ziekte en zorg: een historische schets
Ziekte, gezondheid en handicap in sociologisch perspectief
Leken en ziekte: ziekte- en gezondheidsgedrag
Sociologische theorieën over ziekte
Arts en patiënt
Health systems (geen bijkomend PDF hoofdstuk)
Beroepen in de gezondheidszorg
Sociale breuklijnen (geen bijkomend PDF hoofdstuk)
Medische migratie (geen bijkomend PDF hoofdstuk)

Examen: schriftelijk, 3 essay vragen (2 letterlijk, 1 inzicht)
Leerstof: ppt, hoorcolleges, teksten op toledo

Doel:



Macro: Inzicht in hoe maatschappelijke evoluties de gezondheidszorg beïnvloeden en hoe de
gezondheidszorg maatschappelijke evoluties mee beïnvloedt.
Micro: Inzicht in hoe onze gezondheid ons (sociale) leven beïnvloedt en hoe ons sociale leven impact
heeft op onze gezondheid.
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Basisinformatie over het gezondheidsverzekeringssysteem in België

Niveau 1
Basisverzekering via de staat: Iedereen betaalt een percentage van zijn loon en is basisverzekerd.
Niveau 2
Daarnaast moet iedereen zich aansluiten bij een ziekenfonds, omdat deze de bovengenoemde basisverzekering
uitvoeren. Je maakt hierbij een keuze uit twee opties: Bij het overheidsziekenfonds hoef je alleen de verplichte
basisverzekering vanuit de staat te nemen, bij alle andere ziekenfondsen verzeker je je ook bij aansluiting voor een
aanvullende verzekering die je maandelijks betaalt, waaruit je voor extra zorg verzekerd bent.
Niveau 3
Er bestaat ook nog hospitalisatieverzekering voor ziekenhuiszorg en ambulante zorg. Dit kan je afsluiten bij een
ziekenfonds (behalve die van de overheid die alleen de verplichte biedt) of bij een privaat bedrijf. Ziekenfondsen
bieden vaste bedragen voor hospitalisatieverzekeringen, bij private bedrijven is de hospitalisatieverzekering
duurder afhankelijk van het ziekterisico van de persoon
Niveau 4
Er bestaat ook nog de tandverzekeringen voor tandzorg. Dit kan je afsluiten bij een ziekenfonds voor een vast
bedrag.
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Thema 0: Inleiding
Sociologie = De wetenschap die het samenleven van mensen bestudeert. Het is de studie van het sociale leven,
sociale verandering en de sociale oorzaken en gevolgen van menselijk gedrag.
Medische sociologie kent twee takken:
1.
2.

Sociologie van ziekte en gezondheid
Sociologie van de geneeskunde en de geneeskundige beroepen

Maatschappelijke evolutie beïnvloeden wat als (zorg)probleem wordt ervaren, de vraag naar zorg, het aanbod van
zorg en de organisatie van zorg. Dit verandert dus door de jaren heen.
Voorbeeld hiervan is de toename de eerste grote steden tijdens de 19e eeuw. Er ontstonden problemen in
drukke steden: de belangrijkste vorm van transport (paard en wagen) veroorzaakte veel ongevallen,
milieuoverlast, hoge verzekeringskosten en vervuiling. Er waren files, dode paarden op straten, mest, lawaai en
vernieling. Uiteindelijk konden grote steden dit niet meer aan. In 1898 was er een conferentie ‘urban planning’,
maar men kwam er niet uit (doet denken aan klimaatprobleem nu). Uiteindelijk is het probleem opgelost door
technologische innovatie: auto’s en trams.
Dus: problemen van nu zijn niet de problemen van de toekomst en de oplossingen van nu zijn niet
noodzakelijk oplossingen in de toekomst.
Biologische factoren bepalen sociale mogelijkheden, maar de sociale wereld stelt ook grenzen aan wat biologisch
mogelijk is. Ook alles wat we doen en laten met betrekking tot lichaam en gezondheid is het product van sociale
relaties en maatschappelijk ontwikkelingen.
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Thema 1: Ziekte en zorg: een historische schets
Anti-vaccinatiegroepen winnen in populariteit in het Westen. Deze beweging kan grotendeels terug geleid worden
tot een artikel uit 1998 dat beweerde dat vaccinaties tot autisme zouden kunnen leiden. Dit artikel is later fout
bewezen en ingetrokken. Toch blijven mensen dit geloven. Daarnaast gebeurt het weigeren van vaccins bij
religieuze groepen en bij specifieke groepen van rijken die hun kind een ‘puur natuurlijk’ leven willen geven.
De meest voorkomende doodsoorzaken in Vlaanderen zijn:

Sterftedaling tot 1850
In Engeland begon de sterfte zeer geleidelijk te dalen. De levensverwachting steeds van 36 jaar bij het begin van de
18e eeuw tot 40 jaar bij het begin van de 19e eeuw. Het is giswerk wat hiertoe heeft geleid. Vermoed wordt dat het
is veroorzaak door:
o
o

Afname van sterfte door ondervoeding
Afname van sterfte door infectieziektes. Dit kent drie mogelijke oorzaken:
1. Biologische oorzaken: De makkelijk-vatbare personen waren al overleden, en de virulentie
van micro-organismen is mogelijk afgenomen, waardoor minder-vatbare overleefden.
2. Medische interventies: Men paste inoculatie toe, waardoor minder mensen stierven aan
bijvoorbeeld pokken. Ook werd in 1796 de koepokinenting ontdekt.
3. Veranderingen in sociale omgeving: Verbetering van voeding en leefomstandigheden,
vervanging van houten door stenen huizen (gaat ongedierte tegen), invoering van
mechanisch geweven katoenen kleding (kon gekookt worden, doodt tyfus).

Sterftedaling tussen 1850 en 1970
(Eerste) demografische transitie = De overgang van een situatie met relatief hoge sterfte- en geboortecijfers naar
een situatie met relatief lage sterfte- en geboortecijfers als gevolgd van sociaaleconomische veranderingen. De
daling van de geboortecijfers treedt later op dan die van de sterftecijfers, omdat het enige tijd duurt voordat
mensen hun reproductiepatroon aanpassen aan de hogere overlevingskansen van kinderen. Hierdoor neemt de
bevolkingsomvang tijdelijks sterk toe.
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Tweede demografische transitie = De overgang van een samenleving waarin primaire relatievorming wordt
gedomineerd door huwelijkssluiting, naar een samenleving waarin een grote diversiteit van samenlevingsvormen
bestaat. Deze transitie is nog gaande.
Epidemiologische transitie = De overgang van een situatie met infectieziektes en ziektes veroorzaakt door
voedseltekort naar een situatie met chronische, niet-infectueuze aandoeningen, zoals hartziekten en kankers. Deze
drastische verandering in ziekte- en sterftepatronen ging gepaard met de transitie van een landbouwsamenleving
naar een industriële maatschappij.
In Engeland en Wales kunnen doodsoorzaken in deze tijd worden ingedeeld in vier categorieën:
1.
2.
3.
4.

Ziekten die voornamelijk worden overgedragen via de lucht (tuberculose, kinkhoest, mazelen, etc.)
Ziekten die voornamelijk worden overgedragen via water en voedsel (cholera, dysenterie, tyfus, etc.)
Andere infectieziekten (syfilis, kraamvrouwenkoorts, slecht omschreven doodsoorzaken, etc.)
Ziekten die niet door micro-organismen worden veroorzaakt (afwijkingen, kanker, etc.)

De totale sterftedaling in Engeland en Wales tussen 1850 en 1970 was voornamelijk te danken aan de daling van
de sterfte aan infectieziekten (72,5%). Niet-infectieuze aandoeningen speelden een minder belangrijke rol (25,5%).
Voor beide categorieën ziekten trad de daling voornamelijk na 1901 op.
De levensduur in België is in deze periode bijna verdubbeld. In 1843 was de gemiddelde levensverwachting 39 jaar.
De grootste kentering in winst in levensverwachting treedt op vanaf de jaren 1870-1880. De kinderen hadden hier
het meeste baat bij, zij hadden de grootste daling in sterfte. Uitzonder hierop waren baby’s: 1 op de 5 stierf voor
hun eerste verjaardag. Maar tussen 1900 en 1925 liep dit met meer dan de helft terug. Dit kwam voornamelijk
door sterilisatie van koemelk en promotie van borstvoeding.
In Nederland is er ook sprake van een sterftedaling, waar ook vooral kinderen baat bij hadden. Ook hier doet de
sterkste daling zich voor bij de infectieziekten. Bij hart- en vaatziekten en kanker is echter een forse toename te
constateren. Deze toename is het gevolg van twee ontwikkelingen: afname van sterfte aan andere doodsoorzaken
en toename van het sterftecijfer met betrekking tot deze ziekten.
De verklaringen voor de sterftedaling tussen 1850 en 1970 richten zich op drie punten:
1.
2.
3.

De invloed van medische interventies
De impact van maatregelen ter bevordering van de hygiëne en de openbare gezondheidszorg
De verbetering van voeding en de levensstandaard

Thomas McKeown: Zijn visie is dat sterftedaling grotendeels van worden toegeschreven aan een daling van
infectieziektes. Voor het midden van de 20e eeuw waren er geen effectieve medische interventies beschikbaar,
behalve voor pokken, difterie en syfilis. De bijdrage van deze infectieziekten aan de totale infectieziektesterfte was
echter gering. Dus, het grootste deel van de sterftedaling kan niet worden toegeschreven aan de introductie van
effectieve medische interventies.
Vooral ziekten overgedragen via de lucht waren belangrijk voor de sterftedaling, vooral aan de voor 1850
ingezette daling van tuberculose hechtte hij groot belang. De sterftedaling komt volgens hem door verbetering van
de levensstandaard, met een specifieke focus op de verbetering van de voeding.
Kritiek op McKeown:


Hij heeft een enge definitie van medische interventie: er is geen aandacht voor collectieve preventie en hij
verwaarloost de invloed van geneeskunde op niet-infectueuze aandoeningen.
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Zijn conclusie is gebaseerd op uitsluiting van andere mogelijkheden, niet op het bewijzen van het
werkelijke verband. Dat is methodologisch verdacht
Het is onwaarschijnlijk dat de daling van tuberculose enkel door de verbetering van de voeding is
gekomen.
Hij verwaarloost de toename van bronchitis, pneumonie en influenza in 1950-1900, terwijl dit ook ziekten
zijn die via de lucht verspreiden.
Ineffectiviteit in het verleden betekent niet dat de geneeskunde in de toekomst ook ineffectief zal zijn.

Szreter: Hij ging tegen McKeown in, omdat hij vond dat McKeown voorbij ging aan de nadelige gevolgen van de
verstedelijking. Zijn interpretatie van de sterftedaling is dat sociale interventie belangrijk is:
-

-

-

Vooral de verbetering van de openbare gezondheidszorg heeft een belangrijke rol gespeeld (riolering,
afval ophalen, etc.). Deze maatregelen werden genomen door hervormingsgezinde stadsbestuurders,
hygiënisten en sociaal geneeskundigen.
Voor bepaalde ziekten, zoals bronchitis, griep en longontsteking, was het aanzienlijk lastiger om effectieve
maatregelen te treffen. Er werd niets gedaan tegen smog door kolenvuren en tegen slechte
arbeidsomstandigheden.
Zuigelingsterfte was enorm hoog, vooral door onhygiënische omstandigheden en slechte gewoonten.
Deze sterfte nam drastisch af door de ontwikkeling van voorzieningen voor moeder- en kindzorg en van
voorlichtingscampagnes inzake de hygiënische bereiding van babyvoeding.

Dus: volgens McKeown was sterftedaling vooral te danken aan economische groei, het zou hier een (toevallig)
neveneffect van zijn. Maar, volgens Szreter kan economische groei de gezondheid schaden. Cruciaal is bij hem hoe
de vruchten van de economische groei worden gebruikt. Slechts wanneer de voordelen van de economische groei,
onder meer door maatregelen inzake de openbare gezondheidszorg, de gehele bevolking ten goede komen, zullen
de gezondheidswinsten aanzienlijk zijn.

Sterftedaling vanaf 1970





Minder spectaculaire ontwikkelingen: ongeveer +1,5 levensjaar per decennium
Voor veel zieken is een effectieve medische behandeling gevonden
Collectieve preventie speelt een belangrijke rol
Moderne geneeskunde zou voor ongeveer 50% van de sterftedaling na 1970 verantwoordelijk zijn en het
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verbetering van de levenskwaliteit.

Paradox van de gezondheidszorg = De ontwikkeling van de levensverwachting-in-minder-goede-gezondheid, de
verschuiving van acute naar chronische en degeneratieve ziekten, de toename van de doeltreffendheid van de
gezondheidszorg, de verbeterde diagnostiek en de vroege opsporing hebben niet tot een afname maar tot een
toename van de vraag naar gezondheidszorg geleid. Dit komt mede door vergrijzing en ontgroening, en door het
lang in leven blijven van mensen met ziekten.
Het feit dat mensen steeds ouder worden, maakt dat het ziektepatroon drastisch verschuift naar
chronische en degeneratieve ziekten. Veelvoorkomende chronische aandoeningen zijn o.a. allergie, hoge
bloeddruk, ernstige rugklachten, gewrichtsslijtage, migraine en depressie. De behandeling hiervan mindert de
klachten, maar kan het nog niet oplossen. Mensen blijven dus vele jaren patiënt.
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Er is een hogere levensverwachting voor vrouwen dan voor mannen, maar de levensverwachting in goede
gezondheid is bijna hetzelfde voor vrouwen en mannen (gemiddeld in EU: vrouw 64 jaar, man 63.5 jaar).
Bovendien vermindert het verschil tussen de levensverwachtingen.
Mackenbach en Van der Maas merkten op dat rond 1970 in Europa en Noord-Amerika de gedachte heerste dat de
ontwikkeling van sterfte en levensverwachting een plateaufase had bereikt. Dit was echt niet het geval! Rond 1970
trad in vele Europese landen en in Noord-Amerika een hernieuwde sterftedaling op (= vierde fase van
epidemiologische transitie: het tijdperk van de ‘delayed degenerative diseases’). Er is dus sprake van een uitstel
van degeneratieve ziekten naar hogere leeftijden.
Er zijn echter ook achteruitgangen gebeurd in deze tijdsperiode:
o
o
o

Sommige oude infectieziekten zijn teruggekeerd (door resistentie tegen antibiotica, migratie, etc.)
Sommige nieuwe infectieziekten zijn opgedoken (hiv/aids, ziekten die verspreiden door armoede)
Dreiging van pandemieën (vogelgroep, Mexicaanse griep, corona)

De tien grootste public health-successen van de twintigste eeuw:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Vaccinaties (van < 1900 tot 1985)
o Vaccinaties tegen pokken, difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, bof, rubella, etc.
o Reductie van aangegeven gevallen: 95-100%
Bestrijding van infectieziekten (vanaf 1900)
o Schoon drinkwater, riolering, voedselveiligheid, vuilnisafvoer, voorlichting, antibiotica,
ongediertebestrijding, ziektecontroleprogramma’s, etc.
o Reductie van sterfte aan infectieziekten: > 90%
Veiligheid van de werkplek (vanaf 1900)
o Verbeterde productiemethoden, verbeterde omstandigheden, betere opleiding personeel, etc.
o Reductie van dodelijke ongevallen per 100k werknemers: > 90%
Gezondere moeders en baby’s (vanaf 1900)
o Bestrijding van infectieziekten, hoger opleidingsniveau moeders, hogere leeftijd bij eerste kind,
anticonceptie, betere prenatale, verloskundige en neonatale zorg, etc.
o Reductie van zuigelingensterfte: > 90%
o Reductie van maternale sterfte: 99%
Veiliger en gezonder voedsel (1920)
o Pasteurisatie van melk, koelkasten, voorschriften voor en toezicht op voedselveiligheid, etc.
o Reductie van sterfte aan ‘foodborne’ infecties: > 95%
o Reductie van voedingsdeficiënties als struma, rachitis, etc.: vrijwel eliminatie
Family planning (vanaf 1920 / 1965)
o Voorlichting over anticonceptie en invoering van veilige anticonceptiemiddelen
o Daling van gemiddeld aantal kinderen per vrouw van > 3 naar < 2.
Fluoridering van drinkwater (vanaf 1945)
o Reductie van prevalentie van cariës: 30%
Veiligheid van motorwegen (vanaf 1965)
o Betere motorvoertuigen, snelwegen, wetgeving en handhaving op gebied van alcohol,
veiligheidsgordels, kinderzitjes, etc.
o Reductie van aantal doden per miljoen voertuigkilometers: 90%
o Reductie van aantal doden per 100k van de bevolking: 40%
Daling van sterfte aan hartziekte en beroerte (vanaf 1965)
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Bestrijding van roken, opsporing en behandeling van hoge bloeddruk, betere
voedingsgewoonten, verbetering in medische zorg
o Reductie van de sterfte aan ischemische hartziekte: > 50%
10. Bestrijding van tabaksgebruik (vanaf 1965)
o Gezondheidsvoorlichting, restrictie van reclame, verbod, hogere accijns, etc.
o Daling van het percentage rokers: 40%
o

De tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid volgens de WHO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Luchtvervuiling en klimaatsverandering
Niet besmetbare ziekten (diabetes, kanker, etc.)
Globale grieppandemie
Fragiele en onveilige woonplekken
Resistentie tegen antibiotica van micro-organismen
Ebola en andere pathogenen van hoge dreiging
Zwakke eerstelijnsgezondheidszorg
Vaccinatie scepticisme
Dengue (knokkelkoorts, virus overgedragen door muggen)
Hiv/aids

Door meer chronische ziekten zijn mensen van ‘zieken’ naar ‘patiënten’ veranderd. Dit ontstond in de 19e eeuw.
Ziekte hield op met een massaverschijnsel te zijn, het werd een manier van leven in plaats van sterven. De invloed
van kerk op de samenleving verminderde, waardoor ziekte niet meer als een zonde werd gezien. Berusting maakte
plaats voor de wens om tot elke prijs verder te leven, een alternatief dat de geneeskunde aanbood.
In de 20e eeuw werden begrippen van ziekte en gezondheid door de sociale wetgeving met de arbeid
verbonden. Iemands toestand werd in termen van arbeidsgeschiktheid gekarakteriseerd. Een patiënt wordt nu
binnen een socio-economische categorie van de inactieve bevolking geplaatst.
Vroeger bestond de Europese geneeskunde uit een grote verscheidenheid van geneeskundige systemen en
scholen. Gemeenschappelijk was de overtuiging dat ziekte geen gelokaliseerd probleem was, maar een symptoom
van een verstoord lichamelijk evenwicht (bv. het humorale systeem). Wat we nu reguliere geneeskunde noemen is
dus een sociaal construct dat door de tijd heen anders wordt geïnterpreteerd.
Vanaf de 19e eeuw treedt er een kentering op in de opvattingen over en de omgang met ziekten, mede door
de successen van de natuurwetenschappen. Ook artsen gingen in toenemende mate natuurwetenschappelijke
denkwijzen en methoden gebruiken bij het ontwikkelen van een natuurwetenschappelijk georiënteerde
geneeskunde: het biomedisch model. Dit had enkele veronderstellingen:
1.

2.
3.
4.
5.

Doctrine van specificiteit
 Er werd bewijs gevonden dat bepaalde ziekten en wondinfectie door zeer kleine, levende
organismen werden veroorzaakt (mede door Pasteur, Koch)
 Voor elke ziekte wordt specifieke, overwegend biologische oorzaak gezocht
 Diagnosticeren door observatie, objectieve tests en lichamelijk onderzoek
Lichaam en geest kunnen afzonderlijk behandeld worden
 Genezen van de ziekte, niet de persoon
Het lichaam kan als een machine worden hersteld
Als het lichaam een machine is, zijn technologische ingrepen van het meeste belang (= technologische
imperatief)
Reductionisme (biologische factoren zijn van belang, psychologische factoren niet)
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Vanaf circa 1970 kwam er kritiek op het biomedisch model. Deze kritiek was onderdeel van een bredere
maatschappijkritiek. Onderdelen van dit kritiek waren:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

De waarde van het medisch handelen zelf werd ter discussie gesteld. De bijdrage van de geneeskunde aan
de verbetering van de volksgezondheid werd gerelativeerd (McKeown). De waarde van vele gangbare
behandelingsmethoden achtte men onvoldoende bewezen en het animo om het beroepshandelen aan
wetenschappelijk onderzoek te toetsen te gering. Dit kritiek kwam o.a. van Cochrane, die aan de wieg
stond van het randomized control trial. Het gevolg hiervan was de oprichting van Cochrane Collaboration
Centres en meer evidence-based medicine.
De verdoktering van de samenleving werd bekritiseerd. Artsen zouden als vermeend neutrale en
objectieve deskundigen beslissende oordelen vellen over individuen en maatschappelijk vraagstukken.
Maar, zei het kritiek, hun tussenkomst viel niet volledig te rechtvaardigen op grond van hun medische
deskundigheid. Aangelegenheden die de hele gemeenschap aangingen, moesten in een brede
maatschappelijke discussie plaatsvinden. Het oordeel van deskundigen vormt slecht een element van het
besluitingsproces.
Ondanks de stijgende kosten, zou volgens de kritiek de geneeskunde falen om de gezondheidstoestand
van de bevolking aanzienlijk te verbeteren. Er werd een groter beroep gedaan op preventie, zelfzorg en
organisaties. Ook zou marktwerking de stijging van de kosten in toom moeten houden en de kwaliteit
moeten verbeteren. Monopolie en professionele privileges zouden dit juist tegenwerken.
De sociaaleconomische invloeden op ziekte zouden teveel onderschat worden.
Patiënten zouden teveel als passieve objecten worden gezien, in plaats van te worden behandeld als een
heel persoon. Gevolg van dit kritiek is dat er nu in medische opleidingen meer aandacht wordt
geschonken aan communicatievaardigheden en gedragswetenschappen.
De grenzen van de geneeskunde zouden eerder het resultaat zijn van sociaal-politieke conflicten dan van
wetenschappelijke grenzen.

Ondanks al deze kritieken, is er toch veel vertrouwen in het biomedisch model en wordt dit gezien als de reguliere
geneeskunde. Andere vormen worden gezien als alternatieve geneeskunde. Sinds de jaren 1970 neemt de
belangstelling voor alternatieve geneeskunde toe, dit maakt ook deel uit van de kritiek op het biomedische model.
Redenen om een alternatief geneeskundige te bezoeken zijn:





Afstotende krachten vanuit het reguliere stelsel
Aantrekkende krachten vanuit de alternatieve sector
Referentiegedrag
Perceptie van eigen lijden

De biomedische geneeskunde is klachtgebonden geneeskunde. Sinds de opkomst van de verzorgingsstaat aan het
begin van de 20e eeuw zijn artsen poortwachters geworden voor tal van sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld
de arbeidsgeneeskundige en de verzekeringsgeneeskundige. Dit is niet-curatief en adviserend. Dit soort
geneeskunde is niet klachtgebonden maar risicogeoriënteerde geneeskunde.
De grenzen tussen deze twee zijn vervaagd door voorspellende geneeskunde. Deze concentreert zich op
risicofactoren. Elementen van de biomedische geneeskunde kunnen worden gecombineerd met factoren zoals
leefstijl, gedrag, genetica en sociale omstandigheden om een risicoprofiel op te stellen, ook voor mensen zonder
klachten. De kennis van de susceptibiliteit voor de belangrijkste ziekten kondigen het vooruitzicht van een
verschuivende medische praktijk aan, waarbij de nadruk gaat liggen op voorspellen en preventie in plaats van
diagnose en behandeling.
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Thema 2: Ziekte, gezondheid en handicap in sociologisch perspectief
Definities veranderen constant, niet enkel door vooruitgang in de wetenschap. Ziektes komen en verdwijnen, denk
bijvoorbeeld aan hysterie en burn-out. De maatschappelijke aanvaarding van omschrijvingen verandert door de
jaren heen. Ervaring van ziekte is dus tijd- en plaatsgebonden.
Susan Sontag schreef in meerdere werken over culturele attitudes ten opzichte van ziekte. Ze schreef hoe er aan
bepaalde ziektes een boel metaforen vasthingen, die de patiënten juist meer deden lijden (denk aan kanker als
‘strijd’ die ‘gevochten’ moet worden). Ze kunnen ook een stigmatiserend effect teweegbrengen. Echter, metaforen
kunnen ook de communicatie tussen arts en patiënt verbeteren.
Ziekte en gezondheid zijn iets fysiologisch en psychologisch, maar ook iets sociaals. Er is een verschil tussen ziek
zijn en een ziekte hebben. In het Engels onderscheidt men woorden over ziekte als volgt:




Disease: Gestoorde werking van één of meer organen, afwijking in de structuur en/of het functioneren
van het lichaam als biologisch organisme. Het zijn ook diagnostische categorieën gebruikt door een arts.
Illness: De ervaring van het ziek zijn en de betekenis die aan die ervaring wordt gegeven.
Sickness: De gerapporteerde illness.

De definitie van gezondheid hangt van veel zaken af, onder meer leeftijd, geslacht en beroep. De definitie ‘de
afwezigheid van ziekte’ is nogal een medische en negatieve definitie: men moet een diagnose hebben, of anders is
men niet ziek. Ziekte en gezondheid zijn echter complex en multidimensioneel. De WHO definieerde gezondheid
ooit als “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the basence of disease or
infirmity.” Echter: wanneer voelt iemand zich ooit 100% fysiek, mentaal en sociaal gezond?
Een meer positieve definitie van gezondheid incorporeert ook sociale en persoonlijke veranderingen naar
medische vooruitgang. Een nieuwere definitie van gezondheid is: “het vermogen om zich aan te passen en een
eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Het verschil met
de WHO-definitie is dat in dit concept de potentie benadrukt wordt om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer
er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in
het leven net zo belangrijk.
Er worden zes dimensies onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lichamelijke functies
Mentale functies en beleving
De spirituele/existentiële dimensie
Kwaliteit van leven
Sociaal-maatschappelijke participatie
Dagelijks functioneren

Uit het onderzoek van Huber blijkt dat beleidsmakers, onderzoekers en artsen doorgaans vooral naar de
lichamelijke functies kijken, terwijl patiënten doorgaans alle dimensies even belangrijk vinden.
In de samenleving gaan we langzaam van een individueel model naar een sociale model. Het personal tragedy
model/deficit model stelt dat mensen met een ziekte afwijken, wat een persoonlijke tragedie is. Echter, de
maatschappij is neutraal en onveranderlijk, dus mensen moeten zich aanpassen aan hun ziekte, moeten worden
gecorrigeerd en moeten zich laten helpen door professionelen. Het sociaal model legt de nadruk op barrières in de
samenleving. Niet het individu, maar de samenleving moet zich aanpassen. Welke factoren weerhouden mensen
met een beperking ervan ten volle te participeren in de samenleving? Hiervoor moet een oplossing worden
gezocht op maatschappelijk niveau.
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De WHO maakte aanvankelijk onderscheid tussen de volgende aandoeningen:




Stoornis: Iedere afwijking of afwezigheid van een psychologische, fysiologische of anatomische structuur
of functie.
Beperking: Iedere vermindering of afwezigheid (ten gevolge van een stoornis) van de mogelijkheid tot een
voor de mens normale activiteit, zowel wat betreft de wijze als de reikwijdte van de uitvoering.
Handicap: Een nadelige positie van een persoon als gevolg van een stoornis of een beperking, welke de
normale rolvervulling van de betrokkene begrenst of verhindert. Een handicap weerspiegelt dus de
culturele, sociale en economische gevolgen van een stoornis of een beperking voor de persoon.

Echter, hier kwam kritiek op vanuit gehandicaptenorganisaties omdat deze definities de nadruk leggen op de
beperkingen en niet op de mogelijkheden van iemand. Door handicap en stoornis te herleiden tot beperkingen in
functioneren, worden ze gereduceerd tot een individueel medisch of psychologisch probleem. Het probleem is niet
de beperking van de persoon, maar de discriminatie door de samenleving. Hierna stelde de WHO de ICF of.
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) is een integratief model. Het beschrijft hoe
mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in
lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie. Gezondheid is aldus te beschrijven
vanuit een lichamelijk, individueel en maatschappelijke perspectief.

Hoe meten we gezondheid? Vaak aan de hand van mortaliteit (levensverwachting bij geboorte, sterfte) en
morbiditeit (voorkomen van ziekten). Als de morbiditeit daalt, wordt dit gelijkgesteld met verbetering van de
nationale gezondheid. Er wordt ook gekeken naar vermijdbare sterfte. Het risico op vermijdbare sterfte stijgt
exponentieel met de leeftijd, maar op jongere leeftijd is het aandeel van de vermijdbare sterfte in de totale sterfte
veel groter dan op oudere leeftijd. Deze metingen zijn partieel.
Gezondheid is niet alleen een waarde, maar tegenwoordig ook een beschavingsnorm. Je moet gezond zijn, blijven
of worden. Het is een burgerplicht. Dat heeft te maken met het toenemende belang van leefstijl en het vermijden
van gezondheidsrisico’s in onze samenleving. Er is toezicht van artsen, maar ook van zichzelf en anderen. De hoge
waardering van gezondheid heeft te maken met enkele kenmerken in de westerse cultuur:
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o

o

De verhouding van mensen tot ruimte, tijd en materie wordt gekenmerkt door instrumenteel activisme
(presterend gericht zijn op de onderwerping van de omgeving, gericht op vooruitgang) en functionele
rationaliteit (middel-doeldenken, efficiëntie, effectiviteit).
De houding van mensen tegenover zichzelf en zijn medemensen wordt gekenmerkt door individualisme
met als centrale waarden: autonomie, zelfontplooiing en competitie.

Voorspellende geneeskunde stelt mensen in staat op een meer gestuurde manier aan hun gezondheid te werken.
Mensen zijn zich bewust van hun risico’s, waardoor mensen verantwoordelijk worden geacht voor het vrijwillig
blootstellen van zichzelf en anderen aan gezondheidsrisico’s veroorzaakt door hun leefstijl, gedrag en zelfs
genetica (denk aan screening om te voorkomen dat je kinderen een bepaalde ziekte ook krijgen). Echter, wekken
genetische screening of andere vormen van voorspelling juist angst op of geruststelling? En in hoeverre moet men
zijn levensplan aanpassen hiervoor? Is het vrijblijvend, of komt er een maatschappelijke druk om dit te ondergaan?
Wees overigens bewust van de interesse van verzekeraars, werkgevers en organisaties in dit soort informatie.
Hiermee kunnen zij hun eigen risico’s en verliezen inperken.
Dit brengt bijvoorbeeld het probleem van terugbetaling door ziekenfondsen op. Wanneer moet een
behandeling vergoed worden? Moet een persoon daarvoor gezond geleefd hebben? We moeten ook inzien: als je
terugbetaling van behandelingen koppelt aan iemands levensstijl, dan ondergraaf je het systeem van sociale
zekerheid. Bovendien worden levenskeuzes niet in een vacuüm gemaakt, iemand is afhankelijk van zijn omgeving
en niet iedereen loopt dus evenveel risico op ziekte en ziek zijn.
De grotere nadruk op risico is gekoppeld aan de opkomst van de risicomaatschappij. De aard van de risico’s in de
hedendaagse wereld is veranderd. Vroeger waren dit natuurlijke gevaren, maar nu gaat het om onzekerheden die
door onze eigen sociale ontwikkeling en door de ontwikkeling van wetenschap en technologie zijn gecreëerd.
Hedendaagse risico’s kunnen ook mondiale gevolgen hebben.
Een risicomaatschappij wordt gekenmerkt door reflexieve moderniteit. Dit betekent dat mensen zich niet
langer blindelings door het proces van modernisering laten leiden, maar zich bewust worden van de schaduwzijden
ervan en gaan nadenken over manieren om het proces in andere banen te leiden.
In een Belgische gezondheidsenquête werd gekeken naar:







Voedingsgewoonten
BMI
Alcoholgebruik
Tabaksgebruik
Lichaamsbeweging
Onjuiste opvattingen over wat gezond is

In Vlaanderen:




Heeft 10-15% van de mensen tussen 15 en 64 jaar een handicap of langdurig gezondheidsprobleem
In 1 op 4 huishoudens verblijft iemand met een handicap of langdurig gezondheidsprobleem
Vlamingen met een functiebeperking maken zich veel zorgen over geld, politiek, gezondheid, gezin, de
eigen toekomst en veiligheid

Ziekte is ook een sociale constructie. Hoe reageert de maatschappij ten opzichte van zij die een bepaalde ziekte
hebben? Hoe kaderen individuen hun ziekte en hoe gaan zij hiermee om? Medische kennis over ziekte is ook
beïnvloed door andere zaken dan wetenschappelijke –er zijn verschillende belanghebbenden.
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Stigma = alle vormen van ziekte of handicap die, wat de oorzaak ook is, de sociale en persoonlijke identiteit van de
lijder kunnen schaden en diskwalificeren. De term wordt toegepast op iedere toestand, kenmerk of gedrag die de
drager ervan symbolisch als cultureel minderwaardig bestempelen.
Ook bij stigma’s is sprake van een sociale constructie, omdat het per tijd en locatie afhangt wat als stigma
wordt behandeld.
Goffman onderscheidde drie verschillende type stigma:
1.
2.
3.

Stigmata van het lichaam (fysieke aandoeningen)
Stigmata van het karakter (mentale aandoeningen)
Stigmata die voortvloeien uit het lidmaatschap van bepaalde gestigmatiseerde groepen

Goffman maakte hierbij ook onderscheid tussen:



Virtuele sociale identiteit: de normatieve verwachtingen inzake wat een persoon zou moeten zijn
Actuele sociale identiteit: de kenmerken die de persoon in feite heeft

Goffman ziet ook een onderscheid van:



Potentieel stigmatiserend: aandoeningen die niet meteen zichtbaar of bekend zijn, waardoor de opdracht
voor de persoon met de aandoening het beheersen van informatie wordt (vertellen of niet?).
Stigmatiserend: aandoeningen die direct zichtbaar of bekend zijn, waardoor ze door anderen worden
gestigmatiseerd (bv. gelaatsverminkingen).

Om hiermee om te gaan, identificeerde Goffman drie strategieën:
1.

2.

3.

Doen alsof er niets aan de hand is: men poogt als normaal te worden aanvaard. Of dit slaagt, hangt af van
de zichtbaarheid van de afwijking, de mate waarin de afwijking het contact belemmert en de specifieke
activiteitensfeer waarvoor een stigma wordt geacht het individu te diskwalificeren.
Verbergen: men poogt het belang van de stigmatiserende toestand te reduceren, maar ontkent het
bestaan er niet van. Teveel succes kan tot gevolg hebben dat men van de betrokkene allerlei activiteiten
gaat verwachten waartoe hij niet in staat is.
Terugtrekken: deze strategie wordt uitgevoerd als strategie 1 en 2 niet lukken of niet mogelijk zijn.

Bij ‘gestigmatiseerden’ bestaat er een grote discrepantie tussen virtuele en actuele sociale identiteit, terwijl bij
‘normale’ deze discrepantie afwezig is. Normale mensen gedragen zich vaak alsof de beperking de hele persoon
vormt, in plaats van slechts één deel (‘de blinde’ i.p.v. een vrouw met blindheid). Hierbij wordt er geen
onderscheid meer gemaakt tussen de persoon en zijn of haar ziekte.
Spoiled identity = in interacties met anderen wordt het stigma ervaren, en vandaaruit ook vaak in het zelfbeeld.
Scrambler maakte (aan de hand van mensen met epilepsie) onderscheid tussen:



Feitelijk stigma: gevallen van discriminatie tegen de persoon met een afwijking.
Gevoeld stigma: de vrees voor feitelijke stigmatisering, maar ook gevoelens van schaamte om de eigen
afwijking.

Als je al een gestigmatiseerd beeld hebt van een bepaalde afwijking, en je wordt dan gediagnosticeerd met die
afwijking, kan je direct een negatief zelfbeeld ontwikkelen en jezelf stigmatiseren. Dit vergroot gevoeld stigma,
ondanks dat er nog geen sprake was van feitelijk stigma.
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De prof maakt de volgende onderscheid tussen verschillende vormen stigma:




Felt stigma = Stigma zoals het wordt aangevoeld
Enacted stigma = Stigma zoals het wordt ervaren
Courtesy stigma = Stigma van relatie/band met lid van gestigmatiseerde groep (bv. ouder van een kind
met epilepsie)

Ook medische kennis is sociaal geconstrueerd. Het zoeken naar bepaalde medische kennis is niet waardenneutraal:
o
o
o
o

Tot 25 jaar geleden stond homoseksualiteit in de lijst van ziekten van de WHO
Ouderen zijn de grootste gebruikers van medicatie, maar tests voor medicatie gebeuren bijna uitsluitend
bij mensen tussen 20 en 55 zonder comorbiditeiten
Om economische redenen is er minder onderzoek naar weesziekten en medicatie hiervoor
Medicalisering: steeds meer problemen worden als medisch gedefinieerd (bv. rouw). Verhoogt stigma!

We zien kritiek op medicalisering bijvoorbeeld terug in de kritieken op de DSM-V. Waarom kiest de DSM-V ervoor
om zoveel dingen te noteren als afwijkend? In de huidige maatschappij is er meer angst voor vals-negatieve cases
dan voor vals-positieve cases. Daarnaast is er een grote nadruk op vroegdetectie en snelle behandeling in de
geneeskunde.
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Thema 3: Leken en ziekte
Wat doen leken als ze ziek zijn en wat doen ze om gezond te blijven? Mensen gaan op zeer verschillende manieren
om met ziekte. Kennis hierover is nuttig want:
1.
2.
3.

De resultaten over onderzoek hierover kunnen bijdragen tot een beter begrip van de arts-patiëntrelatie.
Een beter begrip van de opvattingen van mensen over gezondheid en het voorkomen van ziekte is
cruciaal voor de effectiviteit van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding.
De studie van gezondheidsopvattingen van leken kan bijdragen tot de kennis van de informele
gezondheidszorg. In het verlengde kan dit bijdragen tot het verhogen van de status van de patiënt die
voor zichzelf zorgt i.p.v. beroep doet op professionals.

Het merendeel van de ‘gezonde’ mensen ervaart gezondheidsklachten. Echter, niet iedereen gaat bij symptomen
naar een professional. 1/3 van de mensen doet niets, 1/3 zoekt een oplossing door zelfmedicatie zonder recept of
door alternatieve genezers te bezoeken en 1/3 consulteert een arts. Dit noemt men symptomenijsberg, omdat het
merendeel van de klachten dus niet zichtbaar is voor medische zorgverlening. Het opheffen van financiële
drempels zorgt er dus niet automatisch voor dat mensen medische zorg gebruiken wanneer nodig.
Er kan sprake zijn van overconsumptie, gebruik van zorg wanneer zelfzorg voldoende had geweest. Echter, er is
ook sprake van onderconsumptie, zelfzorg wanneer men medische zorg nodig heeft. Dat beide fenomenen
bestaan is een bewijs dat er grote verschillen kunnen bestaan tussen professionele ziekteopvattingen en die van
leken. De ernst van de klachten die men ervaart kan onvoldoende over- en onderconsumptie verklaren. Sommigen
gaan met een zware hoofdpijn wel naar de dokter, anderen niet. Sociaal-culturele factoren kunnen de waarneming
van slechte gezondheid en de daaropvolgende beslissing om medische hulp te zoeken beïnvloeden. De rol van
deze (niet medische) factoren wordt door sociologen onderzocht.
Onderconsumptie kan oplopen in vier stadia van zorg:
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Ziektegedrag = De wijze waarop symptomen verschillend worden waargenomen, geëvalueerd en er door
verschillende mensen al dan niet op wordt gereageerd. Voorbeelden: bedrust nemen, arts raadplegen, etc. Dit
proces verloopt in fasen: symptoomherkenning, definitie en actie. Een persoon maakt hierbij steeds een keuze uit
verschillende gedragsalternatieven. Dit proces kan worden beïnvloed door familie en vrienden.
Gezondheidsgedrag = Iedere activiteit die iemand onderneemt met als doel de gezondheid te behouden en/of het
ontstaan van ziekte te vermijden. Dit is preventief gedrag.
Preventie kent verschillende graden:




Primaire preventie is erop gericht de oorzaken van ziekten weg te nemen en daarmee te voorkomen dat
ziekten ontstaan (bv. tandenpoetsen, meer bewegen, stoppen met roken).
Secundaire preventie heeft tot doel ziekten in een vroeg stadium op te sporen en vervolgens te
bestrijden. Het is gericht op personen die een ziekte hebben die nog niet is gediagnosticeerd.
Tertiaire preventie betreft het bestrijden van de negatieve effecten van een ziekte of aandoening. Dat
kan leiden tot genezing of de bevordering van zelfredzaamheid,

Zelfzorg = Verwijst naar de zorg die een individu inzake ziekte en gezondheid aan zichzelf schenkt. Voor gezonden
is dat bijvoorbeeld minder roken en meer sporten. Bij zieken is dat bijvoorbeeld rusten, zelfmedicatie, etc.
Mantelzorg = Hierbij doet degene die zorg nodig heeft een beroep op zijn min of meer directe omgeving, zoals
familieleden. Essentieel hierbij is dat de zorgverleners leken zijn. Mantelzorg kan preventief of curatief van aard
zijn. Bij onderzoek bleek dat 65% van de Vlaamse burgers van 25-64 jaar minstens één zorgtaak voor een ander
verleende in de afgelopen 12 maanden. 19% deed dat zelfs op intensieve wijze. Door vergrijzing is mantelzorg
toegenomen, en er wordt verwacht dat hier nog meer nodig van zal zijn.
Professionele zorg = Hiervan spreekt men wanneer de betrokkene bij een professionele hulpverleners nadere
informatie en genezing zoekt. Dit noemt men medische consumptie. Voorbeeld van gezondheidsgedrag binnen dit
kader is zich laten vaccineren. Voorbeeld van ziektegedrag is de huisarts bezoeken met pijn.
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Vermaatschappelijking van de zorg is het streven om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare
ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, etc. een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten
innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te
laten verlopen. Er wordt hierbij vaak gekeken naar vrijwilligers (en mantelzorgers).
Dit kan positief zijn, maar dit kan ook negatief uitpakken als een overheid het enkel doordrukt voor
bezuinigingen, dan verwatert de zorg. Mantelzorg wordt ook lastiger door demografische veranderingen. Steeds
meer mensen wonen alleen, er is steeds meer vergrijzing en veel mantelzorgers worden nu zelf ook oud. Ook
moeten mensen steeds langer doorwerken, waardoor zij minder tijd hebben voor zorg.
Mantelzorg wordt aangemoedigd door de overheid omdat het goedkoper zou zijn dan professionele zorg. Echter,
mantelzorg kent ook kosten. Mensen die veel moeten mantelzorger treden eerder uit de arbeidsmarkt, dit kost de
overheid belastinggeld en uitkeringen. Door mantelzorg moeten mensen vaak stoppen met vrijwilligerswerk, dat
dan moet worden opgevangen door professionele werkers. Bovendien hebben mantelzorgers vaak veel
persoonlijke, bijkomende uitgaven, zoals vervoerskosten. Mantelzorgers kunnen overbelast raken en dan zelf ook
zorg nodig gaan hebben.
In het beleid van landen zien we twee verschillende aanpakken om mantelzorg te bevorderen. In
sommige landen wordt mantelzorg verlicht. Hierbij worden mensen gestimuleerd om te mantelzorgen, maar
worden ze hierbij ondersteund. In sommige landen wordt mantelzorg verplicht. Dit kan spanning doen opbouwen
in relatie met naasten en ongelijkheid bevorderen.
Determinanten van medische consumptie:


Economische benadering
Deze legt de nadruk op de invloed van financiële barrières op medische consumptie. In België heeft het
ziekteverzekeringsstelsel deze barrières grotendeels doorbroken (ook al blijven er uitzonderingen
bestaan). Mensen die langdurig ziek zijn, dreigen alsnog oplopende kosten te krijgen. Hiervoor is in België
de maximumfactuur (MAF) geïntroduceerd. Het remgeld voor alle zorg samen in een jaar mag voor een
gezin nooit boven het maximum uitkomen. Het maximum wordt berekend in verhouding tot het inkomen
van het gezin. Ook het omnio-statuut werd geïntroduceerd om kosten voor gezinnen te beperken
(ondertussen is dit de verhoogde tegemoetkoming), maar omdat deze actief moet worden aangevraagd,
maken minder mensen er gebruik van dan dat er mensen zijn die er recht op hebben. Ondanks deze
maatregelen, zeggen veel Belgen nog steeds dat hun zorguitgaven te hoog zijn voor hun inkomen.



Sociaal-demografische benadering
Het gebruik van medische zorg hangt samen met leeftijd, gender, opleiding, religie, het behoren tot een
bepaalde etnische groep en sociaal-economische status. Oudere mensen en vrouwen gaan vaker naar de
dokter dan jongeren en mannen. Echter, zij hebben ook meer klachten. Laagopgeleiden komen vaker bij
de huisarts dan hoogopgeleiden, maar ook dit heeft te maken met het feit dat laagopgeleiden vaker een
slechtere gezondheid hebben. Als hierop wordt gecorrigeerd, is gebruik hetzelfde tussen de verschillende
opleidingsgroepen (toont aan dat zorg voor beide toegankelijk is). Mensen met een hogere sociale klasse
beschouwen zichzelf makkelijker als ziek en zoeken gemakkelijker een behandeling.



Sociaal-psychologische benadering
Hieronder valt het health belief model. Dat gaat ervan uit dat mensen alleen medische hulp inroepen als
zij gemotiveerd zijn gezond te blijven of te worden, als zij vinden dat de aandoening ernstig is en als zij
van medische hulp baat verwachten. Echter, dit model besteedt weinig aandacht aan de rol van sociale en
culturele factoren. Een ander sociaal-psychologisch model is de wisselwerking tussen sociaal-culturele en
sociaal-psychologische factoren. Ziektegedrag zou enerzijds het resultaat zijn van sociaal-cultureel
aangeleerde gedragspatronen en anderzijds een antwoord bieden op moeilijkheden en stress.
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Sociaal-culturele benadering
Hier ligt de nadruk op de samenhang tussen waarden, normen, overtuigingen, leefstijlen van verschillende
sociaal-economische groepen en medische consumptie. Het herkennen van zowel symptomen als
opvattingen over gepaste actie wordt door deze culturele factoren beïnvloed. Waarom iemand
uiteindelijk toch naar een arts stapt met klachten, kan ook gerelateerd zijn een van vijf triggers:
1. Het optreden van een interpersoonlijke crisis (bv. sterfgeval)
2. Waargenomen verstoring van persoonlijke plannen of sociale relaties
3. De goedkeuring van derden die druk uitoefenen om medische hulp te zoeken
4. De verstoring van beroepsactiviteiten en fysieke activiteiten
5. Het langer duren van klachten dan voorzien



Organisatorische of aanbodbenadering
Het aanbod een de organisatie van de gezondheidszorg is medebepalend voor de vraag. Als er nieuwe
behandelingen op de markt komen, gaat hier vraag naar komen. Hoe meer ziekenhuisbedden er
beschikbaar zijn, hoe meer mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Als een ziekenhuis ver weg is,
gaan mensen minder. Genoteerd moet worden dat mensen die zorg aanbieden vaak uit een hogere klasse
komen dan mensen die zorg gebruiken, dit kan leiden tot dominantie en contactmoeilijkheden.



Overkoepelende benadering (model van Andersen)
Deze combineert de verschillende banderingen. Er worden hier onderscheid gemaakt tussen factoren:
1. Factoren van invloed op de behoefte aan gezondheidszorg
Dit zijn noodzaakfactoren. Mensen gaan veelal naar de dokter omdat ze een klacht hebben. De
ervaren gezondheid hangt sterk samen met de omvang van het zorggebruik.
2. Factoren van invloed op de neiging tot gebruik van de gezondheidszorg
Geneigdheidsfactoren hangen samen met het vertrouwen in de medische zorg, met opvattingen
over ziekte en met gewoontevorming. Het gaat hierbij in hoofdzaag om culturele en sociaalpsychologische factoren.
3. Factoren van invloed op de mogelijkheid van gebruik van gezondheidszorg
Het gaat hierbij om factoren die de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de patiënt
bepalen, zoals de afstand tot voorzieningen, die tijd die het in beslag neemt, de dekking van de
verzekering, het inkomen, taal en de cultuur.
4. Zorggebonden factoren
Systeemfactoren kunnen bijvoorbeeld zijn de capaciteit van de voorzieningen, de organisatie van
de gezondheidszorg, het verzekeringsstelsel, of artsgebonden factoren.
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De meeste landen hebben een verzekeringsstelsel die valt onder een van deze twee opties:




Bismarck: sociaal verzekeringssysteem waarvan de financiering wordt gedragen door de werknemers en
de werkgevers, met een staatsbijdrage voor pensioenen. De uitkeringen zijn aan het loon gekoppeld,
omdat men ernaar streefde alle arbeiders het behoud van hun levensstandaard te verzekeren als
bepaalde risico’s optreden. Er is dus solidariteit onder de werkenden.
Lord Beveridge: niet alleen de werknemers, maar de totale bevolking heeft recht op bestaanszekerheid.
Via belastingen wordt eenzelfde forfaitaire uitkering voorzien voor elke burger bij werkloosheid, ziekte,
pensionering, etc.

België heeft een combinatie van deze twee types. Het is in de basis een Bismarck systeem: je wordt verzekerd als
een werknemer en je hebt dus een hogere uitkering bij een hoger loon. Mensen die afhankelijk van je zijn, zoals
kinderen, worden meeverzekerd op jouw werknemersstatuut. Er is ook een Beveridge systeem gaande, omdat van
alle lonen belastingen worden afgetrokken voor allerlei uitkeringen voor het gehele volk.

Sinds de jaren 1970 is er meer aandacht voor wat zich in de lekenomgeving afspeelt rond ziekte. Dit is mede
gekomen door het groeiende kritiek op het biomedische model en de grotere nadruk op leefstijl in een op
gezondheid gerichte consumentencultuur. Dit heeft theoretisch twee golven nagelaten:




Ziekte als onderhandeling
De nadruk ligt op de onderhandeling tussen de zieke en zijn omgeving over de betekenis van het onwel
zijn. De zieke ondergaat zijn ziekte niet passief, maar is actief betrokken. Hij heeft het ‘management’
hiervan in handen. Hier gaat het wat betreft leken om lekennetwerken en lekenverwijssystemen.
Kwalitatieve methoden worden gebruikt. Deze benadering behoort tot interpretatieve sociologie.
Ziekte als verlies
Het accent ligt op ziekte als verstoring van het evenwicht tussen sociale stress en sociale steun. Ziekte
voorkomen of bestrijden impliceert het versterken van zelfredzaamheid en sociale steun. Hieronder valt
het mondiger maken van de consument, zelfhulpgroepen en deprofessionalisering. Dit valt onder de
sociaal-culturele benadering en wordt ook wel het netwerkmodel genoemd.
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Lekenverwijssysteem = Een sociaal netwerk van persoonlijke contacten dat de beslissing van een individu tot een
bepaalde actie inzake een ziekte-episode kan beïnvloeden. Dit systeem wordt bepaald door de specifieke cultuur
of kennis die men heeft over gezondheid en door wederzijdse betrekkingen tussen de leken aan wie om advies
wordt gevraagd.
Freidson ontwikkelde een typologie waarbij de kenmerken van het lekenverwijssysteem gerelateerd werden aan
het gebruik van de gezondheidsdiensten:

Bij ziekte stellen mensen zichzelf drie vragen: “Waarom ik? Waarom nu? Wat kan eraan gedaan worden?” Hoe
deze vragen beantwoord worden en het gedrag dat volgt, vormen een lekenmodel van ziekte of een persoonlijk
ziekteverhaal. Dat verhaal is uniek voor een bepaald individu, maar ook aangereikt door de omgeving. Binnen een
bepaalde cultuur en tijd komen vaak dezelfde thema’s terug in een groot aantal persoonlijke ziekteverhalen.
Lekenmodellen dragen bij tot de normalisering van symptomen. Men spreekt van narratieve reconstructie,
waarbij verstoring en lijden onder een vorm van betekenisvolle controle worden gebracht.
Chronische ziekten zijn langdurend en dat beïnvloedt de sociale interactie en het rolgedrag. Op de weg van de
chronisch zieken kan men de volgende stadia onderscheiden:
1.
2.
3.

Een verstoring van het levensverhaal
Het zoeken naar verklaring en rechtvaardiging
Behandeling en aanpassing

In iedere fase wordt er met de omgeving onderhandeld. Het doel is ondanks de ziekte een zo ‘normaal’ mogelijk
leven te leiden. Hoe ‘normaal’ hangt af van de symptomen, de behandeling, de inzet van de onmiddellijke
omgeving en de kennis die anderen van de ziekte hebben.
Een chronische ziekte is een belangrijke biografische ontwrichting. Met het verloren gaan van de
vanzelfsprekendheid van het lichaam, krijgt ook het zelfvertrouwen een klap. Er is veel onzekerheid. Er zijn
verschillende verklaringen voor die onzekerheid: onduidelijkheid over de aard van de ziekte, onvoorspelbaarheid
van het verloop ervan, angst voor de onbeheersbaarheid van het leven met de ziekte, reacties van anderen, en
waargenomen onzekerheid bij gezondheidszorgers. Normalisering betekent voor veel chronisch zieken de
integratie van hun aandoening in een veranderende publieke identiteit.
Een chronische ziekte kan ook een biografische continuïteit of versterking zijn, bijvoorbeeld wanneer
iemand met een chronische ziekte wordt geboren of het als een normale crisis in het latere leven beschouwt.
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Zelfhulpgroepen zijn groeperingen van lotgenoten die samen een gemeenschappelijk ervaren problematiek te lijf
gaan. Zij worden soms op initiatief van en soms tegen het medische beroep opgericht om informele steun te
verstrekken aan mensen met bepaalde aandoeningen, om mensen op te leiden met betrekking tot een bepaalde
ziekte, om relevant onderzoek te steunen en om te lobbyen voor verandering.
Zelfhulpgroepen in verband met ziekte zijn een relatief nieuw fenomeen en worden als een onderdeel van
een bredere protestbeweging in de moderne westerse samenleving beschouwd.
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Thema 4: Sociologische theorieën over ziekte
Kenmerkend is de classificatie van ziekte in de brede categorie van afwijkend gedrag. Over het hoe en waarom van
dat afwijkende gedrag bestaan drie globale benaderingen:
1.
2.
3.

Ziekte als onvermogen en als gemotiveerde afwijking
Ziekte als professionele constructie en als onderhandeling
Ziekte als verlies en als uitbuiting

Ziekte als onvermogen en gemotiveerde afwijking
De klassieke analyse van ziekte als sociale afwijking komt van Talcott Parsons. Volgens Parsons betekent ziekte
voor het individu zowel verlies als winst. Ziekte is het onvermogen om gezond te blijven, maar ook de onbewuste
motivatie om ziek te worden. Deze ziekte verstoort het sociale systeem (klein en groot, gezin en samenleving).
Parsons stelde het structureel functioneel model van de maatschappij op:

In een samenleving zijn er systemen en er zijn interacties tussen systemen: dat is hoe een samenleving blijft
functioneren. Iedereen heeft in de maatschappij bepaalde rollen en functies. Ziekte van deze rol of functie
verstoren. Ziekte oplossen is dus een zaak van de samenleving. De geneeskunde reguleert dit, omdat zij ziekte
verbeteren en rollen en functies opnieuw mogelijk maken.
Echter, een maatschappij heeft ook verwachtingen over hoe mensen zich zullen gedragen in die rollen, zo
worden interacties makkelijker en voorspelbaarder. Op diezelfde manier zijn er ook verwachtingen van wie ziek is.
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Ziekte als onvermogen (verlies)
Wanneer in relaties tussen mensen de kosten systematisch de baten overschrijden (overbelasting), ontstaat een
neerwaartse spiraal tussen een persoon en zijn omgeving. Dit resulteert in een onvermogen om een rol of functie
te blijven uitvoeren. Ziekte is dan een natuurlijk fenomeen waar een individu geen schuld aan draagt.
Ziekte als gemotiveerde afwijking (winst)
Ziekte kan een kans bieden om even uit het systeem te kunnen ontsnappen en om terug te keren naar de
afhankelijkheid en passiviteit van de vroege kinderjaren (geïnspireerd door Freud). Emoties kunnen een rol spelen
bij alle ziekten, maar vooral bij psychosomatische ziekten. Volgens Parsons is er een continuüm tussen de meest
psychische ziekte en de puur somatische ziekten. Motivatie zou dus, bewust of onbewust, een rol kunnen spelen in
het ontstaan en voortbestaan van een groot aantal ziekten.
Samenhang tussen onvermogen en afwijking:

Beide vormen maken functievervulling (tijdelijk) onmogelijk. Hierdoor moet het individu zich tijdelijk terug trekken
in de ziekenrol. Met sociale controle wordt ziekte ontmoedigd in het belang van het blijven functioneren van de
maatschappij. Aan de ziekenrol zijn dus ook verwachtingen verbonden om het acceptabel te maken. Volgens
Parsons kent deze rol twee rechten en twee plichten:



Recht: Ontheven van normale rolverplichtingen in het systeem
Recht: De zieke wordt niet verantwoordelijk geacht voor zijn toestand en heeft recht op hulp

o
o

Plicht: Omgeving verwacht dat de zieke zijn situatie ongewenst vindt en beter wilt worden
Plicht: De zieke moet competente hulp zoeken bij anderen en hiermee samenwerken

De ziekenrol kent twee functies:
1.

2.

Isolerende functie: een ziekenrol kan kanaliserend werken (bv. anderen aansteken met een infectie, met
een burn-out andere werkers demotiveren, als zieken elkaar legitimeren in het niet vervullen van functies,
etc.) en dit moet vermeden worden.
Reïntegratieve functie: oude rollen moeten hersteld worden.

De ziekenrol wordt gezien als een transitierol die niet permanent mag worden.
De ziekenrol is bovendien een ideaaltype.
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Het verschil tussen ziekte en misdaad or moraliteit is dat ziekte niet het moedwillig afwijken is van sociale normen,
maar er wel niet in staat zijn om aan die normen te voldoen. Voor het systeem maakt dat echter niet uit, want als
er heel veel zieken zijn, dan functioneert het niet meer.
Er kunnen zich variaties voordoen in de ziekenrol. Dit komt bijvoorbeeld door:





De aard van de ziekte
De duur van de ziekte
Sociale en culturele factoren
Individuele factoren

Sommige variaties zijn beter getolereerd dan andere. Zo aanvaarden we bv. makkelijker een zeer oud persoon in
de ziekenrol of iemand met een ernstige ziekte zoals kanker.
De ideeën van Parsons zijn al oud, ze komen uit 1950-1960. Gaan ze dan nu nog op, zeker nu dat we in een tijd
leven met voornamelijk chronische ziekten? En nu dat de hele samenleving een focus heeft op leefstijl en
gezondheidspromotie? Tegenwoordig wordt er vooral negatief naar Parsons ziekteconcept gerefereerd, maar
volgens Varul is Parsons toch nog adequaat: het zou de wankele sociale positie van chronisch zieken en
verwachtingen ten opzichte van gezonde mensen juist helpen begrijpen. Zo zien we bijvoorbeeld de volgende
ontwikkelen in de ziekenrol voor chronisch zieken:
-

De ziekenrol is niet meer beperkt in ruimte en tijd
De relatie tussen arts en patiënt stopt niet meer
De zieke wordt verondersteld zijn best te doen om zoveel mogelijk de normale taken toch op te nemen
‘Beter worden’ wordt een levenslange job
“The unhealthy body must be shown to be driven by a healthy mind”

Denk bv. in de huidige samenleving dat veel langdurig zieken weer aan het werk worden gezet. Hiermee krijgt de
politiek te maken met zogenaamde inactiviteitsvallen: dit is elke regeling die ertoe leidt dat personen ontmoedigd
of beperkt worden om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten (bv. als een uitkering meer loont dan werken).
Integratie op de arbeidsmarkt is ook lastiger naarmate mensen langer thuis zitten.
Dus chronisch zieken moeten in de huidige samenleving nog steeds voldoen aan de plichten van de ziekenrol, maar
krijgen de rechten niet meer! Dit vertaalt zich onder meer in inkomensverlies en demotie.
Er is een overeenkomst tussen wat wordt voorgeschreven aan chronisch zieken en de promotie van een
gezonde levensstijl (bewegen, dieet, supplementen, etc.). De motivatie om gezond te blijven is een plicht
geworden.
Er zijn dus alsnog kritieken te brengen op Parsons model:






Zijn definitie van de ziekenrol geeft simpelweg weer wat naar medische opvattingen wenselijk
patiëntgedrag is. De ziekenrol en de patiëntrol vallen nagenoeg samen.
Hij gaat er zonder meer van uit dat het medische systeem er is voor het heil van mensen en de
samenleving, maar hier is discussie over vanuit verschillende benaderingen.
Hij negeert zelfhulp, zelfhulpgroepen en andere gezondheidswerkers dan artsen.
Hij overschat de autoriteit van medische professionals.
Hij maakt de zieke passief en houdt geen rekening met een mogelijke actieve rol in coping en omgaan met
de ziekte.
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Crossley paste de ziekenrol van Parsons toe op mensen die hiv-positief zijn, in een tijd waarin bekend was dat hiv
niet onmiddellijk tot sterven zou leiden, maar waarin er nog niet totale beheersing van de ziekte met medicatie
bestond. Hoe kan men de plicht om professional advies op te volgen nog volhouden als er weinig bekend is over
een ziekte? Hoe heeft dit impact op de structuur van de arts-patiënt relatie? Creëert dit een insider view en een
outsider view die de groei van zelfhulpgroepen in de hand werkt?
Parsons reageerde op het kritiek over de ziekenrol bij ziekten waarvan nog weinig bekend is in 1975 met de
volgende punten:
-

Het is onafhankelijk van het type ziekte, de medische kennis en de actieve participatie van de patiënt: het
blijft een asymmetrische relatie want er is een machtsonevenwicht tussen arts en patiënt.
Die asymmetrische structuur is zelfs functioneel, want de professie is verantwoordelijk voor de
gezondheidstoestand van de hele populatie.
Er is een maatschappelijke nadruk op preventie, dus ook niet-professionals zijn verantwoordelijk, Maar,
enkel professionals hebben voldoende competentie en ook ‘professional concern’.

Uit dit onderzoek bij hiv-positieve mensen kwam naar voren dat de ziekenrol in deze populatie werd afgewezen. Ze
zouden medisch advies moeten opvolgen volgens de ziekenrol, maar ze wezen massaal medische autoriteit af,
omdat ze hier sceptisch tegenover stonden. Ze hadden kritiek. Ze wilden meer empowerment en minder
afhankelijk zijn van de arts. De hoofdredenen hiervoor waren:





Scepticisme tegenover bepaalde medische technieken (vooral hemofiliepatiënten)
De beperkte staat van kennis en de grote onzekerheid
Het gebrek aan vrije beschikbaarheid van kennis en de onwil van artsen om open te zijn
De weigering van bepaalde dokters om lekenkennis te erkennen

Ze reageerden op deze ondergeschikte positie met de volgende handelingen:








Ze probeerden medische afhankelijkheid te counteren met empowerment
Ze verenigden zich en praatten over hun ervaringen
Ze kregen meer vertrouwen in ervaringskennis, subjectieve kennis van het eigen lichaam
Ze ontwikkelden weerstand tegen het biomedisch model
Ze legden een nadruk op een positieve houding
Ze keerden zich tot alternatieve geneeskunde die een holistische filosofie aanhing
Ze verwierpen sociale verplichtingen, niet alleen medisch maar ook sociaal (bv. wat betreft seksualiteit en
voortplanting en of dit verantwoordelijk was)

Bij de hiv-patiënten was er sprake van ambiguïteit tussen empowerment en onderliggende afhankelijkheid. Ze
vragen terecht een normalisatie van hun hiv-status en gelijke behandeling met niet-seropositieve mensen. Echter,
dat perspectief verwaarloost bepaalde structurele en functionele elementen van de situatie die juist Parsonsiaans
zijn. In die zin heeft Parsons dus toch nog op zijn minste gedeeltelijk gelijk, want:





Insider-perspectief overdrijft de onafhankelijkheid van dokters. Insiders blijven toch fundamenteel
afhankelijk van medische vooruitgang en medische technieken, hun leven hangt er letterlijk van af.
Patiënten hadden nood aan lotgenoten en verenigingen voor hun aandoening: dit toont paradoxale
afhankelijkheid van datgene waartegen ze zich verzetten (disease identity dependence)
Het contrasteert met het feit dat de meerderheid van hiv-patiënten vrijwillig het werk opgaf.
Ze negeren structurele factoren als ze recht op kinderen benadrukken: het gaat niet alleen om angst voor
besmetting, ook voor vroege oudersterfte, financiële implicaties, etc.

25

Ziekte als professionele constructie en als onderhandeling
Ook in deze benadering wordt ziekte als afwijking gezien, maar de definitie van afwijkend gedrag verschilt hier
echter van die van Parsons! Men gaat ervan uit dat deviant gedrag een relatief begrip is: wat hier en nu als
afwijkend gedrag wordt gezien, hoeft elders en later niet zo te zijn. Niet het gedrag zelf, maar de manier waarop
erop wordt gereageerd door leden van de samenleving staat voorop. Deviantie is dus niet een eigenschap van een
individu, maar het voorlopige eindpunt van een wisselwerking tussen mensen.
In geval van ziekte maakt men onderscheid tussen:



Ziekte als biologisch feit
Ziekte als sociale realiteit (houdt veranderingen in het gedrag in)

Ziekte als professionele constructie
Freidson werkte verder op de ziekterol van Parsons. Hij ging hierbij nog verder: De arts bepaalt niet alleen of
iemand ziek of niet ziek is, maar de arts bepaalt ook de sociale mogelijkheden voor ziektegedrag. Er is volgens hem
niet één ziekenrol, maar verschillende. Hij onderscheidde drie soorten legitimiteit voor ziekte:
1.
2.
3.

Voorwaardelijke legitimiteit: Tijdelijke opschorting van plichten en tijdelijk verkrijgen van privileges (net
als bij Parsons). Dit geldt als de zieke genezen kan worden.
Onvoorwaardelijke legitimiteit: Permanente opschorting van plichten, blijvende privileges. Dit geldt
bijvoorbeeld voor ongeneeslijke ziekten.
Illegitimiteit: De persoon wordt niet verantwoordelijk geacht voor ziekte, maar er is maar een beperkte
opschorting van sommige plichten en weinig privileges. Dit geldt bijvoorbeeld als de ziekte
gestigmatiseerd wordt.
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Freidson maakt ook een onderscheid tussen lekendefinities en professionele definities van ziekte. Enerzijds krijgen
professionele definities slechts een kans als leken professionals inroepen, maar anderzijds wegen professionele
definities zwaarder in de huidige samenleving. Omdat Freidson stelt dat de arts niet alleen bepaalt of iemand ziek
of niet ziek is, maar ook de sociale mogelijkheden voor ziektegedrag bepaalt, creëert de arts dus als professional
met zijn gezag de ‘constructie’ van wat ziekte is. De gezondheidszorg is dan ook gebouwd op professionele,
medische autoriteit.
Volgens Freidson kan een zieke persoon ook door een ziektecarrière gaan. Een persoon kan dan door de loop van
de ziekte ingedeeld worden in verschillende typen (zie tabel hierboven). Zo is iemand in een behandelstadium van
kanker in cel 6, maar als deze persoon eenmaal uitbehandeld is, kan hij of zij in cel 1 behoren of zelfs weer gezond
zijn. De maatschappij reageert dan in verschillende fases verschillend op de persoon. Het kan ook zijn dat er
hetzelfde kan blijven worden gereageerd, ondanks dat een persoon is vertrokken uit een cel (bv. ex-kankerpatiënten die weer gezond zijn, maar alsnog worden afgewezen als te hoog risico voor overlijdensverzekeringen).

Ziekte als onderhandeling
Bij ziekte als onderhandeling liggen de regels en rollen niet vast, maar zijn ze de uitkomst van onderhandelingen
tussen de verschillende betrokkenen. Als men tot overeenstemming komt, kan de onderhandeling door routine
worden vervangen. In deze onderhandelingen spelen professionals de hoofdrol.
In de voorbeelden van de prof zien we onderhandelingen terug tussen individu en huisarts (welke
behandeling?), tussen politiek en bevolking (burn-out wel of niet erkennen?).
Het betreft hier de management van ziekten, vooral chronische ziekten. Een zieke persoon is dus een actieve
participant in zijn of haar management, niet een passieve ontvanger. Ziekte is de uitkomst van een proces van
sociale constructie waarbij betrokkenen verschillende strategieën gebruik om tot gemeenschappelijk handelen te
komen. Het gedrag komt na overeenkomst op elkaar afgestemd.

Ziekte als verlies en als uitbuiting
Deze twee benaderingen richten de aandacht op de vraag hoe uitzichtloze levensomstandigheden het voorkomen
van ziekte beïnvloeden. De aanpak van de twee is echter verschillend. Ziekte als verlies richt zich op de ervaring
van de individu en stelt dat ziekte optreedt als onevenwicht tussen kwetsbaarheid en steun. Ziekte als uitbuiting
legt de nadruk op de ziekmakende samenleving. Wat de twee bindt: focus op dat sociale ongelijkheid veel lijden in
de moderne samenleving veroorzaakt. Dit sluit aan bij de sociale theorie van ziekte!

Ziekte als verlies
Gezondheid wordt gezien als een evenwicht tussen sociale stress en sociale steun. Het risico op ziekte of
vroegtijdige dood is ongelijk gespreid. Dit risico is gekoppeld aan sociale posities. De sociale positie van een
persoon bepaalt dus mede de sociale stress die de persoon ervaart en het risico op ziekte. Relaties en middelen
kunnen deze effecten neutraliseren. Ziekte ontstaat dus bij een onevenwicht tussen kwetsbaarheid en steun.
Ziekte wordt wel gezien als biologisch fenomeen, maar de oorzaken zijn ervan zijn sociaal (bv. veel stress,
dan immuunsysteem omlaag, dan vatbaarder voor ziektes).
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Ziekte als uitbuiting
Deze marxistische benadering hanteert een conflictperspectief. Ziekte weerspiegelt enerzijds een situatie van
uitbuiting en ongelijkheid in een kapitalistisch systeem en anderzijds is het een situatie die verdere uitbuiting van
de zieke en de machteloze door de machtige medische professie toelaat.
De oorzaak van ziekte is kapitalistische productie en haar gevolgen (milieuvervuiling, slechte rechten voor
arbeiders, gevaarlijke werkomstandigheden, etc.).
Een patiënt wordt niet verbeterd voor zijn of haar welzijn, maar voor herwinning van productie en winst van
kapitaal. Medici zijn hier dus een soort handlangers van economische productie die je dwingen zo snel mogelijk
terug aan het werk te gaan.
De ziekterol lijkt in deze benadering op die van Parsons, maar de interpretatie verschilt. De patiënt wordt namelijk
in deze benadering monddood gemaakt. De medische professie beschermt het systeem door te individualiseren
(een ziekte is iemands persoonlijke probleem en niet systematisch) en te neutraliseren.
Een systeem kan inderdaad medici gebruiken (misbruiken?) om mensen monddood te maken, zoals we
bijvoorbeeld terugzien in het artikel over China. Activisten (dissidents) worden weggezet als psychisch ziek en
weggewerkt door ze bijvoorbeeld verplicht op te nemen.
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Thema 5: Arts en patiënt
De relatie tussen arts en patiënt werd ooit getypeerd als een ontmoeting tussen expert en een leek. Nu wordt er
eerder gesproken over een ‘meeting between experts’. Enkele dingen hebben hieraan bijgedragen:




Tegenwoordig bestaan er meer chronische ziekten. Artsen stuitten hierbij op beperkingen in de genezing
die zij kunnen bieden en moeten het belang van zorg en sociale steun erkennen.
Mensen worden nu meer dan vroeger gestimuleerd om verantwoordelijk voor de eigen gezondheid te
nemen en om meer kennis van zaken te hebben.
Patiënten worden tegenwoordig aangemoedigd om kritische consumenten te zijn.

Parsons beschouwt de geneeskunde als een van de belangrijke regulerende mechanismes in het sociale systeem.
Volgens Parsons kent het ideaaltype van de arts vijf punten:
1.
2.
3.
4.
5.

De arts past algemeen geldende medische wetenschappelijke kennis toe op problemen (universalisme)
De arts beperkt zich tot het eigen vakgebied (functionele specificiteit)
De arts gaat zakelijk met patiënten om (affectieve neutraliteit)
De arts laat het belang van de patiënt zwaarder wegen dan het eigen belang (oriëntatie op collectiviteit)
De rol van arts is verworven door lange en intensieve opleiding (verworven positie of rol)

Dit is een ideaaltype (sociologische term), niet de werkelijkheid! Een ideaaltype is een instrument om de sociale
werkelijkheid inzichtelijk te maken.
In de realiteit zijn er artsen die particularisme toepassen i.p.v. universalisme (punt 1). Dit verschilt ook erg
per land, dus zo universeel is de geneeskunde niet altijd (denk aan bv. 3x zoveel borstamputaties in VS dan in VK
terwijl dezelfde prevalentie van borstkanker). Artsen zijn soms wel bezig met allerlei sociale niet-medische
kwesties (diffusie i.p.v. functionele specificiteit, punt 2). Soms behandelen artsen bepaalde patiënten uit de hoge
klasse beter dan arbeiders, en zijn ze dus niet neutraal (punt 3). Etc. Hoe artsen handelen, heeft dus ook te maken
met niet-medische factoren, zoals bv. kenmerken van de arts en de patiënt.
In het consensusmodel zijn arts en patiënt het erover eens welk gedrag ze van elkaar mogen verwachten. Deze
consensus is gebaseerd op aangeleerde culturele verwachtingen.
Bij de benadering ‘ziekte als onvermogen en de arts’ wordt er gesteld dat omdat ziekte onvermogen is, misbruik
en uitbuiting moeten worden voorkomen. De zieke moet hulp zoeken en de arts moet zich door het belang van de
patiënt laten leiden. De kenmerken van de artsenrol (zie 5 punten boven) zorgen ervoor dat er een stabiele en
harmonische arts-patiëntrelatie is. De relatie is wederkerig met hetzelfde doel: gezondheid. Het is wel
asymmetrisch, want de arts heeft erkend gezag.
Bij de benadering ‘ziekte als gemotiveerde afwijking en de arts’ wordt er gesteld dat ziekte een opzettelijke maar
onbewuste terugtrekking uit sociale verplichtingen is. De rol van de arts is om de patiënt aan te moedigen om
rolvervulling te hervatten. Therapie is een heropvoeding van de zieke tot volwassene. De medische praktijk bevat
dus altijd een aspect van onbewuste psychotherapie.
Door rekening te houden met de aard van de ziekte, de aard van de interventie en de technologische
procedures kan men drie types van arts-patiëntrelaties onderscheiden:
1.
2.
3.

Activiteit (arts) + passiviteit (patiënt)
Leiding (arts) + medewerking (patiënt)
Wederzijdse participatie (arts + patiënt)

29

Wat ontbreekt in bovenstaande tabel (en bovenstaande modellen/benaderingen) is een benadering waarbij de
arts passief is en de patiënt juist actief. Dit leidt tot een vierde mogelijk model: het contractuele model. Patiënten
kunnen nu meer dan ooit aan zelfzorg doen, en ze kunnen kosten en baten afwegen bij de bepaling van de
behandeling die ze ondergaan en geïnformeerde beslissingen nemen (voordeel is hogere therapietrouw).
Dit model is verbonden aan het consumentisme. Het consumentisme komt o.a. tot uiting in het groeiende
aantal klachten van patiënten over behandelingen (‘ijsberg van ontevredenheid’).
Er kan een botsing van perspectieven ontstaan. Voor een patiënt is een ziekte iets unieks, voor een arts is het een
dagelijkse routine. Voor een patiënt is het emotioneel, voor een arts normaal werk. Hierbij komt dat de arts vaak
een andere ziekteopvatting heeft dan de patiënt (leken- vs. klinisch perspectief), bv. wanneer een patiënt iets erg
vind en geholpen wilt worden, maar een arts vind het triviaal en niet de medische kunde waard.
Volgens Freidson spelen vier factoren een rol bij de bovengenoemde types arts-patiëntrelaties:
1.
2.
3.
4.

De eisen van het werk (bv. chirurg vs. huisarts)
De manier waarop op een aandoening wordt gereageerd (bv. gestigmatiseerd of erkend)
Culturele factoren (bv. rijke witte arts vs. arme zwarte patiënt)
Structurele factoren (bv. tweedelijns zorg is toegankelijk vs. alleen mogen gaan met huisarts akkoord)

Arts en patiënt moeten kunnen communiceren. In het consult tussen arts en patiënt kunnen drie fasen
onderscheiden worden:
1.
2.
3.

Het erkennen van de vraag van de patiënt als legitiem
De diagnose in strikte zin
De geldigverklaring van de diagnose door de patiënt en zijn omgeving

In alle drie de fasen zijn de arts en de patiënt in onderhandeling, maar de onderhandelingsmacht verschilt. In de
eerste fase moet een patiënt zo duidelijk en volledig mogelijk zijn in korte tijd en een zo goed mogelijke indruk
maken op de arts. Dit kan mislukken. De patiënt kan vrezen als aansteller te worden gezien en de arts kan een
patiënt beschuldigen van simulatie en hem afwijzen. Vooral in de tweede fase heeft arts veel overmacht, maar in
de derde fase schuift de macht naar de patiënt die de diagnose en gevolgen in eigen handen moet nemen.
Een ander mogelijk probleem bij de communicatie is pseudocommunicatie: zolang arts en patiënt termen
anders interpreteren, kan het gebeuren dat ze het gevoel hebben elkaar uitstekend te begrijpen, zonder dat dit
feitelijk ook zo is.
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Therapietrouw (Engels = compliance) is de mate waarin het gedrag van de patiënt overeenstemt met het medisch
advies of het gezondheidsadvies. Gebrek aan therapietrouw baart artsen grote zorgen. Ongeveer 1 op 3 patiënten
volgt het doktersvoorschrift niet op.
De term therapietrouw suggereert dat de patiënt de arts moet gehoorzamen, daarom is de term
problematisch geworden. Tegenwoordig wordt er ook vaak gesproken over concordantie, overeenstemming of
adherence, om aan te tonen dat de patiënt niet een passieve speler is.
Consulten zijn vaak ontmoetingen tussen mensen van verschillende sociale klasse. Er zijn drie verschillende
opvattingen over hoe dit de interactie tussen arts en patiënt beïnvloedt:
1.

2.

3.

Sociale afstand
Wanneer arts en patiënt uit dezelfde klasse komen, zullen ze een bepaalde communicatiestijl delen, wat
de kans op effectieve communicatie verhoogt. De arbeidersklasse is dus in het nadeel bij een arts.
Verschillen in kennis, attituden en opvattingen
De verschillen tussen lekentheorieën en professionele verklaringsmodellen bemoeilijken de communicatie
en kunnen leiden tot het verwerpen van het voorschrift van de arts.
Professionele controle
Patiënten zijn aan de artsen onderworpen. Wat gebeurt in een consult, wordt door een arts bepaald.
Hierdoor zijn patiënten an sich ook een soort ondergeschikte klasse ten opzichte van artsen.

Goede communicatie is de verantwoordelijk van de arts, maar ook de patiënt.
Het internet heeft ook een impact op de communicatie tussen arts en patiënt. Denk bv. aan dat steeds meer
mensen geloven dat vaccins tot autisme kunnen leiden, ook al is dit medisch weerlegd. Het probleem is dus
opgelost voor de medische gemeenschap, maar voor het grote publiek leeft het nog. Dit kan tot botsende
perspectieve leiden. Nieuwe media leidt tot snelle verspreiding van kennis die toegankelijk is, wat zeer positief kan
zijn, maar ook nadelen heeft als het valse informatie betreft.
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Thema 6: Health systems
Hoe kinderen werden geboren rond 1900:






Kinderen werden thuis geboren met zelden een arts aanwezig, soms met een ‘onofficiële’ vroedvrouw
Veel mensen moesten terugvallen op traditionele remedie en behandelingen
Gezinnen waren erg groot
Dreiging van besmettelijke ziektes en hoge mortaliteit kinderen en moeders
Korte levensverwachting (1950: levensverwachting van 48 jaar bij geboorte)

Hoe kinderen worden geboren nu:




Baby’s worden vaak geboren in een ziekenhuis, omringd door veel hoog opgeleid personeel
Levensverwachting 6 miljardste baby in Bosnië in 1999 was 73 jaar (wereldwijd 66 jaar)
Een ziekenhuis is nu deel van een gesofisticeerd gezondheidssysteem, in een groot netwerk van
organisaties, met veel mensen en veel soorten behandelingen (veel verandering in 100 jaar!)

Health systems are defined as comprising all the organizations, institutions and resources that are devoted to
producing health actions. Dit is meer dan enkel gezondheidszorg! Het omvat ook welzijnszorg en veel andere
zaken. Het kan sterk verschillen tussen landen onderling.
Health actions are defined as any effort, whether in personal health care, public health services or through intersectoral initiatives, whose primary purpose is to improve health. Het primaire doel is dus de verbetering van
gezondheid. Dit hoeft niet per se uit een gezondheidsorganisatie te komen, het kan bijvoorbeeld ook voorlichting
op school zijn.

Er zijn veel relaties tussen gezondheid, welvaart, gezondheidssystemen en maatschappelijk welbevinden.
Let op: Prof vindt dat pijltjes A, B en C ook wederzijds zouden moeten zijn! Hoe meer maatschappelijk
welbevinden, hoe meer mensen ook gezond zijn, hoe meer welvaart wordt gegenereerd en hoe meer er ook
bereidheid is om te investeren in gezondheidssystemen.
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Toch is er nog altijd een grote kloof tussen het potentieel dat de gezondheidszorg kan bereiken en wat er effectief
bereikt wordt. Er is ook een grote variatie in outcome tussen landen die op het eerste gezicht dezelfde middelen
en mogelijkheden hebben (denk bijvoorbeeld aan babysterfte cijfers VS vs. België).
Waarin verschilt de gezondheidszorg van andere sociale systemen? Het verschilt in dat het gezondheid betreft in
plaats van bijvoorbeeld een product. Gezondheid verschilt fundamenteel van andere dingen die mensen willen:





Biologie: Het gaat om het menselijk lichaam, dat behoorlijk verschillend is van andere dingen waar we
eigenaar van zijn. Er bestaat niet zoiets als een persoon zonder lichaam. Een lichaam is niet optioneel.
Je investeert anders in je gezondheid dan in een object. Je investeert wel in een oud persoon, maar niet in
een oude persoon. Een object heeft een bepaalde waarde, maar je gezondheid overstijgt dat. Bij een
mobiel kan je zeggen, ik heb er x of y euro voor over, maar dit kan je niet zeggen van je gezondheid. Je
hebt alles over voor je gezondheid en voor het in leven blijven, want een lichaam is niet optioneel.
De risico’s verschillen: Er is meer gelijkheid tussen arm en rijk. Een rijk persoon krijgt nooit te maken met
slechte huisvesting, rijden met een onveilige auto, etc. Maar een rijk persoon is niet vrijgesteld van
gezondheidsproblemen. Er blijven klassenverschillen bestaan in de zorg, maar rijken zijn niet immuun
voor slechte situaties zoals ze dat wel zijn rond andere objecten en situaties.

Omdat gezondheidszorg zo verschilt van andere sociale system en andere wensen betreft, kan je deze zorg nooit
100% aan de markt overlaten. Er is altijd een mate van overheidsregulatie nodig. Als de zorg puur marktgestuurd
is, dan zou niemand investeren in zeldzame ziektes, omdat dit niet winstgevend genoeg is (dit zien we nu al terug
in in welk onderzoek geïnvesteerd wordt). Er is dus nood aan een meer actieve en meer gecompliceerde rol voor
de staat in de zorg.
Een health system kent drie hoofdtaken:
1.
2.
3.

Voorzien in goede gezondheid
Verzekeren dat mensen met respect worden behandeld volgens de rechten van de mens en dat de fysieke
integriteit en waardigheid dus wordt beschermd
Beschermen tegen financiële risico’s van ziekte

Een gezondheidszorgsysteem omvat alle activiteiten waarvan het voornaamste doel is om gezondheid te
promoten, te herstellen of te behouden. Dit zijn de formele gezondheidszorgdiensten, maar dit omvat ook andere
activiteiten waarvan het voornaamste doel iets anders is, maar die secundaire effecten op de gezondheid hebben
(bijvoorbeeld scholing). Ieder land heeft een gezondheidszorgsysteem, hoe gefragmenteerd ook. Integratie en
globaal overzicht determineren het systeem niet, maar kunnen wel invloed uitoefenen op de performantie.
Als we de performantie willen bekijken van een gezondheidszorgsysteem, hebben we eigenlijk alleen maar heel
specifieke data beschikbaar, namelijk degene die gaan over het enge, de data (hoeveel bedden, hoeveel personeel,
hoeveel geld, etc.). Alle informatie betreft vooral het ‘zorg’ deel van het gezondheidszorgsysteem.
Gezondheidsuitgaven groeien voor de meeste landen meer dan het BNP. Hoe rijker het land, hoe meer het uitgeeft
aan gezondheidszorg. Echter, het kan ook voorkomen dat de zorgkosten omhoog gaan in een land, terwijl de zorg
erop achteruit gaat. Drie voorbeelden hiervan zijn:
1.
2.
3.

Bij de beëindiging van communistische staten (invoering kapitalisme verhoogde de kosten, maar de
kwaliteit was niet altijd even goed als wat mensen hadden genoten in hun vorig regime)
Bij een economische crisis (denk bv. aan Griekenland het afgelopen decennium)
Bij een oorlog (denk bv. aan Syrië)

33

Zorguitgaven kunnen worden gedaan door de overheid of door burgers out of pocket. Meestal is het een
combinatie van de twee. Landen met een hoog BNP (zoals Europa) hebben vaak een systeem waarbij de burger
minder aan zorg out of pocket moet betalen.
Een health system kent drie hoofddoelen:
1.
2.
3.

Verbeteren van de gezondheid van de populatie die door het systeem wordt bediend
Beantwoorden aan de verwachtingen van de populatie
Financiële bescherming bieden tegen de kost vaan ziekte

De bijdrage van doel 1 is veel vaker onderzocht dan de bijdragen van doel 2 en 3. Echter, we kunnen nog steeds
stellen dat alle drie de doelen overal belangrijk zijn. Waarom? Omdat:



Wetenschappelijke en technologische vooruitgang verklaren bijna 50% van de daling in mortaliteit tussen
1960 en 1990 (inkomensgroei verklaart < 20% en de toename van het opleidingsniveau van vrouw < 40%).
Zelfs zonder vooruitgang van de wetenschap, kunnen veranderingen in de wijze waarop de
gezondheidszorg wordt georganiseerd een groot verschil maken.

Maar, health systems kennen ook slechte kanten:




Er zijn ook aanwijzingen dat gezondheidssystemen niet alle verschil maken: ‘health status’ is maar amper
gecorreleerd met het aantal artsen of ziekenhuisbedden, met de totale uitgaven voor gezondheidszorg,
met de openbare uitgaven voor gezondheidszorg, etc. Het hangt ook sterk samen met het inkomen per
capita.
Health systems maken te vaak dure vergissingen (medische fouten, ziekenhuisinfecties, grootschalig
gebruik van antibiotica, etc.)

Maar, overall:



Fouten van het systeem vegen het vele goede dat ze doen niet weg!
Hoewel gezondheidssystemen verantwoordelijk zijn voor veel vooruitgang doorheen de tijd, is die
vooruitgang niet uniform over de landen heen, zelfs als die landen vergelijkbaar zijn.

Maar, alsnog:



Er is een kloof tussen potentiële en reële performantie van health systems
Er is ruimte voor verbetering

Lieven Annemans meldt dat tot 15% van de middelen voor de gezondheidszorg wordt verspild in België. Volgens
hem komt dit voornamelijk doordat er te weinig wordt geïnvesteerd in preventie en doordat er sprake is van
betaling per prestatie (leidt tot overconsumptie). Voormalig minister van Volksgezondheid Onkelinx reageerde
hier negatief op en stelde dat dit niet zo erg is als gesteld.
België is al vele jaren bezig met verspilling in de zorg te beperken, maar dit lukt nog niet goed. Onkelinx
vroeg een studie aan bij het KCE voor de hervorming financiering van ziekenhuizen. Dit zou tegelijk moeten zijn
uitgekomen met een routekaart voor verandering. Echter, het rapport de studie werd gelekt waardoor de
routekaart werd uitgesteld. Uiteindelijk is er niets meer van gekomen.
In het rapport werd een gemengde financiering voorgesteld: deels prestatiegericht en deels gebaseerd op
bv. het profiel van de patiënt (bv. vast bedrag aan ziekenhuis voor niertransplantatie, afhankelijk van gemiddelde
kost). Nieuwe minister De Block heeft geprobeerd dit alsnog uit te voeren. Er heeft deels hervorming van het
ziekenhuislandschap plaatsgevonden, omdat ziekenhuizen nu een netwerk moeten vormen. Ziekenhuisfinanciering
zou ook aangepast worden, maar hier is nog niet veel mee gebeurd. Dit is moeilijk door te voeren!
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Hoe evolueerden de moderne gezondheidssystemen? Ze bestonden tot een bepaalde mate altijd al, maar vroeger
waren er weinig succesvolle geneeswijzen en weinig effectieve preventie methoden. De meeste georganiseerde
gezondheidssystemen bestaan niet langer dan 100 jaar. Hiervoor werden ze veelal georganiseerd door
liefdadigheidsorganisaties, vaak enkel voor de armen of andere behoeftigen. Grote ontwikkelingen in de opkomst
hebben te maken met:




Industriële revolutie
o Maatschappij begon de hoge tol van dood, ziekte en handicap bij de werknemers te erkennen,
omdat hun arbeid nodig was en er teveel productiviteit werd verloren
o De gezondheid van werknemers werd een politieke issue. Bv: Bismarck zag ziektefondsen als een
methode om het succes van socialisme te stoppen. Het eerste volledig gecentraliseerde
gezondheidszorgmodel in de wereld was die van de USSR in 1917.
Tweede wereldoorlog
o Beschadigde of vernietigde gezondheidsinfrastructuur in veel landen zorgde voor veel uitstel van
plannen met betrekking tot gezondheidszorg, maar het opende ook de weg voor andere
systemen (als er veel kapot gaat, kan er veel nieuws worden gebouw, i.p.v. te hervormen wat er
al bestond).
o Beveridge Report van 1942 identificeerde gezondheidszorg als één van de drie basisvereisten van
een leefbaar sociaal zekerheidssysteem (NHS is hieruit voortgekomen in VK en oud-koloniën).

Waarom werd juist in deze tijden een fundament gelegd voor de huidige gezondheidszorgsysteem? Omdat:




Er kwam een realisatie van de macht van de moderne staat.
Er was sprake van naoorlogse zoektocht naar meer verzoening en stabiliteit.
Er kwam collectieve solidariteit die voortvloeide uit de gedeelde miserie en oorlogsinspanningen.

Het huidig gezondheidssysteem is anders dan die van net na WWII. Er zijn drie grote overlappende generaties van
hervormingen geweest. Deze vonden plaats omdat er werd falen werd geconstateerd en er een grotere vraag
ontstond naar efficiëntie, responsiviteit en fairness. De hervormingen waren:
1.

Eerste type van hervormingen
o In de jaren 1960 stond het systeem onder grote druk van toenemende kosten, waardoor er nood
was aan verlaging van de kosten.
o Er was een te grote focus op zorg in ziekenhuizen en niet erbuiten, hier moest verandering in
komen. Er was nood aan betere toegankelijkheid.
o Er was teveel voor de beter begoeden, maar weinig inspanningen voor de minder begoeden
goede gezondheidszorg te geven. Er was nood aan eerlijkheid.

2.

Tweede type van hervormingen
o Er was promotie van primaire gezondheidszorg, om zo op een betaalbare manier iedereen
gezondheidszorg te geven. Er kwamen verschillende modellen van primaire zorg die in
ontwikkelende landen werden geïntegreerd in het hele systeem. Dit is tegenwoordig belangrijk
voor managed care en vermijding van onnodige zorg.
o Er werd een minimum niveau van gezondheidszorg, voeding, opleiding, drinkbaar water en
basishygiëne beschikbaar voor iedereen.
o Het bleek moeilijk om succesvolle voorbeelden te kopiëren, omdat het sterk afhing van lokale
omstandigheden en beschikbaarheid van middelen en opleidingen.
o De zorg bleek nog te aanbodgericht, en bleek niet goed genoeg afgestemd op de noden van de
mensen die zorg nodig hebben.
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3.

Derde type van hervormingen
o Er kwam meer aandacht voor de vraag
o Er kwam een verschuiving weg ban het simpelweg geven van budgetten aan providers, en naar
het geven van een budget aan de patiënt. Dit zou providers dwingen meer rekening te houden
met de vraag van patiënten.
o Er kwam een shift in de richting van ‘new universalism / aangepast universalism’.

Voor wie is het health system? Hier kom je bij het vraagstuk van universaliteit versus selectiviteit. Universeel stelt
dat het voor iedereen is, dat er gelijke toegang en gelijke betaling wordt geïntroduceerd (bv. NHS in VK). Selectief
stelt dat het alleen moet zijn voor wie er nood aan heeft (bv. Medicare in VS). Een combinatie staat voor
selectiviteit binnen de universaliteit: sommigen betalen meer/minder dan anderen, etc. Hiervan is sprake in België.
Een nadeel van universalisme is dat het uitgaat van ‘one size fits all’, terwijl alle mensen waarschijnlijk
andere en wisselende noden hebben. Bovendien is het systeem gestart na WWII en dus gebaseerd op witte
mannen, waarbij er weinig tot geen rekening is gehouden met de noden van vrouwen en andere minderheden.
Een uniforme aanpak kan dus problematisch worden als er ongelijkheid is in een samenleving. Je moet soms meer
geven aan mensen die achtergesteld zijn, waardoor je universalisme niet strikt kan volhouden.
Marmot pleit voor proportioneel universalisme. Hierbij worden universele zorg en gerichte zorg
gebalanceerd. Er worden universele diensten geleverd, maar deze worden proportioneel gemaakt aan de nood die
er is. Dit kan op een aantal manieren gebeuren, bv: focus leggen op verbeteren van gezondheid van de meest
achtergestelde burgers, focus op sociale gradiënt, etc. Ideologisch pleit dit model ook voor:
-

Een grotere nadruk op individuele keuze en verantwoordelijkheid.
Minder politieke beloften en verwachtingen over wat overheden moeten doen.
Meer interesse in expliciete verzekeringsmechanismen, inclusie private verzekeringen.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de performantie van een gezondheidssysteem blijft bij de overheid,
hoeveel markt er ook speelt. De gezondheid van de bevolking moet altijd een nationale prioriteit zijn: de
verantwoordelijkheid van de overheid hiervoor is continu en permanent!
Er zijn nog altijd veel vermijdbare overlijdens en levens die beïnvloed worden door vermijdbare beperkingen,
omdat health care systems niet zo efficiënt werken als ze zouden kunnen. De impact hiervan wordt
disproportioneel veel door de armen gedragen!
Er zijn twee grote vragen als er wordt gekeken naar de performantie van health systems:
1.
2.

Hoe kan je de outcomes meten? Hoe kan je vaststellen wat bereikt is met betrekking tot de doelen van
goede gezondheid, responsiviteit en rechtvaardige financiële bijdragen? ( = attainment)
Hoe vergelijk je ‘attainment’ met wat het systeem zou moeten kunnen bereiken? Hoe weet je wat het
beste is dat zou kunnen bereikt worden met dezelfde middelen ( = performance).

Hoe verschilt de gezondheidszorg van andere sociale systemen? Het verschilt op basis van:




Gezondheidszorg kan erg duur zijn en methoden om het risico te delen en om financiële bescherming te
geven zijn belangrijker dan in andere gevallen. Een groot deel van de nood aan zorg is onvoorspelbaar en
het is erg belangrijk dat mensen niet moeten kiezen tussen gezondheid en financiële problemen.
Ziekte kan iemands waardigheid bedreigen, maar ook medische zorg kan die waardigheid bedreigen. Dit
gaat ook op voor de mate waarin mensen controle kunnen uitoefenen op wat er met hen gebeurt.
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Hoofddoel van een health system is health. Maar hoe zorgen we voor goodness en fairness in health? Winst in
beide is goed, maar soms conflicteren ze en moet je prioriteiten stellen.
Goodness is the best attainable average level.
Goodness in financing = irrelevant, there are no good and bad ways to raise resources for a health system.
Goodness in responsiveness = the system responds well on average to what people expect from it.
Fairness is the smallest feasible difference among individuals and groups.
Fairness in financing = the way the burden of the financing is shared can be good or bad.
Fairness in responsiveness = the system responds equally well to everyone, without discrimination or differences in
how people are treated.
Als je de vijf vinkjes kan plaatsen bij een health system, dan heb je een efficiënt systeem:
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Samengevat zijn er dus vijf dingen die moeten worden beoordeeld in een health system:
1.
2.
3.
4.
5.

Overall level of health
Distribution of health in the population
Overall level of responsiveness
Distribution of responsiveness
Distribution of financial contribution

Als we de health systems nu nog willen verbeteren, moet er worden gekeken naar waar er nog winst valt te
behalen. Dit is anders per regio. In India zal er bijvoorbeeld in moeten worden gezet op een betere toegang tot
voedsel en schoon water, terwijl er in Nederland bijna alleen nog de lifestyle kan worden veranderd. Dit is waar
België mee bezig is:

Hoe kan een land de performantie verbeteren? Eerst moet er worden onderzocht wat de determinanten zijn: wat
beïnvloedt de performantie. Er moet ook worden ingezet op de vierde functie van een health system: stewardship.
This is the careful and responsible management of something entrusted to one’s care. Niet alleen de overheid is
steward, het is ook de verantwoordelijkheid voor iedereen die in dat health system betrokken is!
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Thema 7: Beroepen in de gezondheidszorg
De medische professie is een beroep met vier kenmerken die het onderscheiden van andere beroepen:
1.
2.
3.
4.

Gespecialiseerde kennis en langdurige opleiding
Deze kennis is niet toegankelijk voor leken, die hierdoor afhankelijk worden van artsen.
Moet altruïstisch zijn
Doordat leken afhankelijk zijn van de arts, moet hij of zij het hun belangen voor ogen hebben.
Heeft monopolie over bepaalde handelingen
Het is illegaal voor leken om medische handelingen uit te voeren zoals bv. recepten uitschrijven.
Is zelfregulerend en beschikt over autonomie
Denk bv. orde van geneesheren die een arts uit zijn beroep mag plaatsen. Het enige andere beroep dat dit
kenmerk bezit is advocaat.

Andere beroepen in de gezondheidszorg kennen grotendeels dezelfde kenmerken, met uitzondering van punt 4.
Er zijn vijf stadia waarlangs het professionaliseringsproces voor een medische professie is verlopen:
1.
2.
3.
4.
5.

Werk wordt een volledige dagtaak
Opleiding wordt georganiseerd
Oprichting van beroepsvereniging
Wettelijke bescherming d.m.v. politieke actie (beroepsbescherming, titelbescherming, etc.)
Ethische code

Functionalistische benadering van dienstverlening stelt dat het belangrijk is dat gezondheidsprofessional
deskundig is. Echter, leken kunnen dit werk niet goed beoordelen of controleren. Dit is een dilemma voor de
samenleving: sociale controle is bij medici belangrijker, maar ook moeilijker. Dit is dus potentieel gevaarlijk voor de
samenleving. De functionalistisch oplossing hiervoor is dat de medische professie zichzelf controleert en de
toezicht houdt. In ruil hiervoor verwachten (en krijgen) professionals het vertrouwen van patiënt en de
samenleving. De kenmerkende eigenschappen van de professie (zie boven) zijn dus functioneel voor de relatie
tussen arts en patiënt en voor de samenleving.
Kritiek op het functionalisme is dat het te eenzijdig aandacht schenkt aan eenheid, consensus, integratie
en een functionele samenhang.
De machts- en beheersingsbenadering stelt macht, beheersing, conflict en strategie centraal. Het weerspiegelt
veranderingen in maatschappelijk denken over medische professies, die men meer is gaan wantrouwen. Medici
hebben autonomie: ze bepalen het vak, de klinische praktijk, controleert zichzelf, etc. Dit is een geprivilegieerde
positie van superioriteit in kennis die niet per se dienstgerichtheid weerspiegelt. De benadering stelt (tegengesteld
van de functionalistische benadering) dat er geen rechtstreekse band is tussen een beroepsactiviteit en in de
institutionele vertaling van de activiteit: sociale uitsluiting, met monopolie van de praktijk en beperking toegang
tot beroep (denk bv. aan limiet op hoeveel jongeren geneeskunde mogen studeren). De overheid en sociale elites
zouden medici hierin ondersteunen omdat ze gelijksoortige belangen en ideologie delen.
Kritiek op deze benadering is dat het een eenzijdige sfeer van wantrouwen opwekt in de samenleving, wat
niet behulpzaam is want mensen zijn afhankelijk van de zorg en moeten deze niet ontlopen. Verder is er te veel
aandacht voor belangen behartigen en te weinig voor dienstverlening en onderzoek. Het is bijna complot denken.
Beide benaderingen zijn een beetje waar. Het is dan ook de taak van een controlerende overheid om ervoor te
zorgen dat functionalistische benadering meer waar is dan de machtsbenadering.
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Geneeskunde is hiërarchisch. Naast typische professionals, zijn er ook semi-professies/ paraprofessies. Deze
hebben meestal veel minder functionele autonomie en kennen een lagere sociale status.
De autonomie van de arts brokkelt echter af, er is sprake van deprofessionalisering. Dit komt door:






Patiënten hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau, waardoor het kennisverschil met deskundigen
minder groot is geworden. Ze zijn ook assertiever en durven het gezag van een arts in vraag te stellen.
Standaardisatie van kennis en computertechnologie nemen een deel van de controle van de arts weg.
Zelfhulpgroepen hebben het vertrouwen in lekenmodellen en –netwerken vergroot.
Het altruïstisch imago van artsen is gekwetst als gevolg van de discussie over stijgende kosten in de zorg
waarvoor artsen mede verantwoordelijk worden gehouden.
Nieuwe specialisten binnen en buiten het beroep komen op als nieuwe concurrenten die de monopolie
aantasten (onderlinge concurrentie helpt ook niet met altruïstisch imago).

Deprofessionalisering uit zich bijvoorbeeld in websites waarop patiënten hun artsen kunnen beoordelen en
reviews kunnen schrijven.
In de medische technologie is meer dan de helft van de omzet afkomstig van producten die minder dan drie jaar
oud zijn. Er is dus een hoge druk om te innoveren, terwijl dat ook kostenverhogend werkt.
Naast deprofessionalisering is er ook een proletariseringsthese, geïnspireerd door het marxisme. Deze stelt dat
dat geneeskunde steeds meer wordt georganiseerd als bedrijf en als bureaucratie. Het gevolg hiervan is dat artsen
hun zelfstandigheid en autonomie kwijtraken.
De staat en de bourgeois gebruiken het gezondheidszorgsysteem en de medische professie om
spanningen in het systeem in bedwang te houden. Denk aan ziekenhuizen die als bedrijven worden gerund, met
een raad van bestuur en een focus op winst, etc. Artsen melden bv. onder druk te staan om dingen te doen om
economische redenen in plaats van medische redenen.
Een derde benadering van de ontwikkelingen in de medische professie stelt dat er sprake is van een grotere
formalisering van de professionele sociale controle. Onder politieke, juridische en administratie druk wordt
binnen de professie een administratieve elite gevormd die artsen moeten leiden en beoordelen. De normen die zij
hanteren, zouden door de kenniselite binnen de professie worden ontwikkeld. Dit zou tot groeiende spanningen
en scheuringen binnen het beroep kunnen leiden.
Dit zijn drie kijkwijzen die stellen dat de autonomie van artsen afbrokkelt, waardoor zij dus minder invloed zouden
hebben in ons leven. Echter, het medische dringt steeds meer onze leefwereld binnen (medicalisering), waardoor
er dus mogelijk meer invloed ontstaat. Paradox.
Medicalisering is een proces waardoor een toenemend aantal ‘levensproblemen’ als medische problemen worden
gedefinieerd. Het kan zich op drie niveaus voordoen:
1.
2.
3.

Het conceptuele niveau: wanneer het medische vocabulaire wordt gebruikt om een probleem te
definiëren.
Het institutionele niveau: wanneer organisaties een medische benadering kiezen voor de behandeling van
problemen waarin zij gespecialiseerd zijn.
Het niveau van de arts-patiëntrelatie: wanneer een probleem als een medisch probleem wordt
gedefinieerd en medisch wordt behandeld.
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Een voorbeeld van medicalisering is die van bevallen, specifiek met een keizersnede. Dit is de laatste jaren enorm
toegenomen (wisselend per regio, per land, etc. --> denk aan universalisme in thema 5). De verklaringen hiervoor:




Juridische druk op behandelaars, ze willen geen risico nemen want ze zijn bang voor een klacht of proces.
Er is meer betrokkenheid van artsen en juist minder van vroedvrouwen.
Er is een stijging van kennis over zwangerschap, waardoor het kind soms vroeger geboren moet worden
(positieve reden).

Andere voorbeelden van medicalisering: Men grijpt eerder naar medische hulp bij het zwanger worden.
Seksualiteit is gemedicaliseerd met medicatie als Viagra, zelfs bij lichte erectieproblematiek. Verlegenheid wordt
nu gezien als psychisch probleem waarvoor je geholpen moet worden door assertiviteit te ontwikkelen (bv. met
diagnose sociale fobie). Euthanasie medicaliseert het proces van sterven. Opvallend bij dit laatste voorbeeld is dat
aan artsen wordt gevraagd om dingen te doen die vroeger niet bij hun professie hoorde (doen sterven i.p.v.
genezen).
Als er zoveel gemedicaliseerd wordt, wanneer ben je dan nog gezond? Wat is ziekte? De opinie hierover is ook
wisselend. Ziektes komen en gaan soms in samenhang met veranderende ideeën over wat sociaal wenselijk gedrag
is. Moeten we afwijkingen dan gaan medicaliseren?
Wat is normaal en zou eigenlijk niet gemedicaliseerd moeten worden?
o
o
o
o

Binnen de grens van twee standaarddeviaties is normaal
Een niveau dat geen extra risico met zich meebrengt is normaal
Het punt waarop behandeling meer kwaad dan goed doet
Dingen die uit politieke of culturele motieven worden bestreden (bv. homoseksualiteit)

Waarom kan medicalisering een probleem zijn?








Mensen kunnen een behandeling ondergaan terwijl ze ‘normaal’ zijn.
Niet-medische, traditionele manieren om met problemen om te gaan worden minderwaardig en
verdwijnen.
We gaan onszelf als slachtoffers zien en nemen dan misschien zelf geen actie meer.
Alle effectieve behandelingen hebben bijwerkingen, bijwerkingen moeten niet erger zijn datgeen
waarvoor behandeld wordt.
Politieke en maatschappelijke problemen vragen politieke en maatschappelijke oplossingen, maar worden
misschien dan medisch behandeld (bv. burn-out).
Een toenemend deel van de overheidsuitgaven gaat naar de gezondheidszorg.
Artsen komen onder druk te staan omdat ze problemen moeten ‘oplossen’ waarvoor ze geen oplossing
hebben.

Wat en wie hebben impact op medicalisering?








Artsen (hun professionele autonomie)
Leken (hun vraag naar oplossingen en verhoogde betrokkenheid)
Medische en wetenschappelijke ontdekkingen
Veranderingen in het medische systeem
Achteruitgang van religie; secularisering (zonde wordt ziekte, wil van God wordt medisch probleem)
Groot vertrouwen in wetenschap en rationaliteit
Meer vraag en meer aanbod
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Er is ook sprake van vermarkting. Vermarkting is niet hetzelfde als medicalisering! Bij medicalisering is er niet per
se het idee dat het geld moet opleveren, bij vermarkting wel.
De medische markt is geen gewone markt: consumenten zijn niet altijd volledig geïnformeerd en hebben
ook niet altijd onderhandelingsmacht of vrije keuze. Maar toch speelt de markt meer een rol. Er komen bv.
reclames voor medicatie, in België mag dit voor medicatie die verkrijgbaar is zonder recept. De wetgeving is een
stuk soepeler geworden voor zulk soort advertenties.
Er zijn ook mediated markets. Hierbij is er een tussenpersoon die mee onderhandelt over bijvoorbeeld de prijs. In
België nemen de ziekenfondsen die rol op zich. We zien in mediated markets echter ook de rol van de
farmaceutische industrie. Zij sturen afgevaardigden naar artsen om informatie te geven over medicatie. Dit is een
bron van info voor artsen, maar het is ook beïnvloeding van de arts (zeker als ze voordelen bieden voor het
voorschrijven van bepaalde medicijnen!). De industrie investeert hier sterk in.
Er is steeds meer directe reclame over medicijnen en medische ingrepen naar consumenten toe. Dit wordt
verantwoordt als het informeren en empoweren van patiënten (als consumenten). Echter, een hoofdintentie is
eerder het opdrijven van de winst, ze doen het niet voor humanitaire redenen. Ander kritiek is dat het onnodig
gebruik van medische middelen aanmoedigt, dat het normale zaken medicaliseert en dat het leidt tot tijdsverlies
voor artsen die moeten zeggen dat een bepaalde behandeling niet nodig is.
Twee voorbeelden van prof van vermarkting: Viagra + Paxil/Seroxat (een SSRI) + Groeihormoon (zie ppt).

Er is ook medicalisering door publieke gezondheidscampagnes zoals screenings en vroeg ingrijpen om erger te
voorkomen. Dit is paradoxaal: deze campagnes willen mensen uit de zorg houden met dit soort acties, maar
daardoor moeten we juist gebruik maken van de zorg!
Het medische gaat steeds meer deel uitmaken van ons leven door preventie en focus op leefstijl. Een
voorbeeld hiervan is bv. de stappenteller. Mensen gaan niet meer wandelen omdat ze het leuk vinden, maar
omdat ze 10k stappen moeten halen. Wandelen wordt dus health-motivated: je doet het omdat het gezond is. Dit
is ook een vorm van medicalisering.

Ons eigen gedrag als mensen in een samenleving en als (potentiële) patiënten draagt dus ook bij aan
medicalisering! Devisch & Vanhoyweghen hebben het over een implosie van het systeem: een vernietiging van
binnen uit. Zij stellen dat consultaties bij dokters een soort consumptiegedrag is geworden. Geneeskunde wordt
een wish-fulfilling medicine, omdat we het willen gebruiken voor allerlei individuele problemen en wensen, in
plaats van echte noden. We zijn goed geïnformeerd en ‘shoppen’ voor oplossingen in het medische veld. Hierdoor
dragen we zelf bij aan medicalisering, alhoewel we ons daar niet altijd bewust van zijn! Als we het echter niet
erkennen, dat er ook belang is van menselijk verlangen, dan gaan we het nooit goed begrijpen.
De toekomstige gezondheidszorg, willen we die leefbaar houden, moet met dit gedrag rekening houden.
Als we dat niet doen en dit zet zich voort, dan lopen we het risico dat de publieke system niet meer goed gaan
werken, wat een negatief effect zal hebben. Omdat we ons zoveel op het medische gaan richten, gaat het teveel
kosten, gaat het misschien niet meer werken en gaat misschien het vertrouwen in de geneeskunde verloren.
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Thema 8: Sociale breuklijnen
Er is ongelijkheid in gezondheid/zorg op twee manieren:
1.
2.

Niet iedereen heeft evenveel kans om bepaalde aandoeningen of hieraan te sterven.
Niet iedereen heeft dezelfde soort toegang tot zorg. Niet iedereen kan alle zorg gebruiken die hij of zij
nodig heeft.

Er is een verband tussen gezondheid en inkomen (gemeten via BNP per capita) en inkomensongelijkheid
(gemeten in verschil tussen hoogste en laagste inkomens binnen een land). Deze twee zijn niet hetzelfde!
Verband tussen gezondheid en inkomen:




Inkomen samenleving: Als in een arm land het BNP omgaat gaat, dan kan er meer worden geïnvesteerd in
gezondheid: zorg, meer eten en schoner water. Dit heeft meteen een groot effect op de gezondheid en op
de levensverwachting van de bevolking. Maar, als in een rijker land (zoals België) het BNP omhoog gaat,
dan heeft dat niet meer echt veel effect op de gezondheidszorg.
Inkomen individueel: Hetzelfde geldt voor individuen. Een arm persoon zal een grote groei in gezondheid
zien bij een verhoging van het inkomen doordat hij of zij beter zal kunnen eten, veiligere middelen zal
kunnen gebruiken, meer zorg zal kunnen nuttigen, etc. Echter, bij een rijk persoon die deze dingen al lang
doet, zal een inkomensverhoging weinig verschil maken voor de gezondheid.

Er is dus een afvlakking in de winst die je kan behalen qua gezondheid met inkomen (curve)! Voorbij een bepaald
inkomen is de winst op gezondheid niet meer groot. Het verband tussen een groeiend inkomen en een verbeterde
gezondheid is dus groter in arme landen en bij arme personen dan in rijke landen of bij rijke personen.
Als men inzoomt op rijke landen (waar algemene verhoging van het inkomen dus niet meer veel uitmaakt), dan is
er nog sprake van een verband tussen gezondheid en inkomensongelijkheid. Hoe hoger de inkomensongelijkheid,
hoe slechter de gezondheid en de levensverwachting en het algemeen welzijn, etc., etc. De verbetering van het
gemiddelde welzijn van burgers in een rijk land is dus niet meer afhankelijk van verhoging van het inkomen, maar
wel van een verkleining van de inkomensongelijkheid!
Inkomensongelijkheid treft iedereen in een land, niet alleen de mensen die onderaan de ladder staan.
Voorbeeld is de overlevingskans voor een kind met kanker in het VK versus Zweden. Hoe rijker de vader van het
kind met kanker in het VK, hoe groter de kans dat het kind overleeft. In Zweden hebben alle kinderen van alle
inkomens evenveel kans om te overleven. Maar, opvallend: het kind met kanker van de rijkste vader in het VK
heeft nog steeds een iets grotere kans om te sterven dan de kinderen in Zweden! Zelfs rijken zouden dus erop
vooruitgaan als er minder inkomensongelijkheid zou zijn in een land.
Waarom leidt inkomensongelijkheid tot deze slechtere toestanden? Er zijn verschillende verklaringen:




Relatief inkomen: Wilkinson stelt dat het ligt aan het toxische klimaat dat heerst in landen waarin de ene
persoon relatief meer heeft dan de ander. In deze samenlevingen is sociaal aanzien belangrijk, mensen
moeten dus competitie voeren en bezig zijn met hun imago en prestaties. Dit levert veel sociale stress en
angst op. Dit geeft psychische klachten, verlaagt het immuunsysteem, leidt tot meer wanhopige daden,
etc., oftewel: leidt tot allerlei dingen die gezondheid aantasten.
Absolute inkomenshypothese: Anderen stellen dat bij het constant houden van het totale inkomen, een
meer gelijke verdeling van het inkomen de gezondheid van de bevolking zal verbeteren. Bv: Als België een
gezamenlijk inkomen van 11 miljoen heeft, dan krijgen nu sommige mensen 10 euro en anderen 10 cent.
Bij meer inkomensgelijkheid, dus iedereen krijgt 1 euro, zou de gezondheid toenemen. Waarom? Denk
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aan de curve: omdat bij een laag inkomen de winst van gezondheid nog enorm groot kan zijn, zelfs vele
malen meer dan dat een rijk persoon kan verliezen aan gezondheid als hij of zij iets minder krijgt in de
herverdeling. Dat is hoe deze hypothese de relatie tussen de twee verklaart. Men noemt dit een neomaterialistische interpretatie.
Welke van de twee verklaringen is waar? Ze hebben allebei gelijk. Uit studies komt naar voren dat psychosociale
factoren bijdragen (relatief inkomen) maar dat dit niet alles verklaart. Wat niet wordt verklaard, kan aangevuld
worden met materiële factoren (absoluut inkomen).
Mensen met een hogere sociaal-economische positie hebben dus gemiddeld een betere gezondheid en leven
gemiddeld langer dan mensen met een lagere sociaal-economische positie volgens onderzoeken. Hoe komt dat?
Hiervoor zijn drie verklaringen:
1.

2.

3.

Artefact-verklaringen: Deze stelt dat het verschil niet echt bestaat en dat het louter is te wijten aan
fouten in gegevensverzamelingen of onderzoeksmethoden. Hier wordt nog weinig belang aan gehecht,
want het is te vaak te sterk wetenschappelijk bewezen dat het verschil er wel is.
Sociale selectietheorieën: Deze stellen dat de verschillen in gezondheid leiden tot verschillen in sociaaleconomische status, dus neerwaartse sociale mobiliteit. Minder gezonde personen komen in lagere
sociale plaatsen terecht en dit verklaart de samenhang tussen gezondheid en sociale status.
o Direct vs. indirect: De gezondheid kan een directe invloed hebben (bv. niet kunnen gaan
studeren omdat dat fysiek te intensief is en dan laagopgeleid blijven) en een indirecte invloed
(bv. denken dat je vroeg zal sterven door je ziekte en daarom niet investeren in een pensioen).
o Intra- vs. intergenerationeel: Dit kan intergenerationeel voorkomen (er is sprake hiervan bij
jezelf) en intragenerationeel (bv. je ouders zijn ongezond en hebben te maken met armoede
hierdoor, waardoor jij als het kind ook minder kansen krijgt).
Sociale causatietheorieën: Deze stellen dat de sociaal-economische status de gezondheid beïnvloedt en
dat dit de relatie tussen de twee verklaart.
o Materialistische/structurele causatieverklaringen: Benadrukken de rol van materiële deprivatie
en armoede op de gezondheid (bv. leven in een schoon huis of tochtend schimmelhuis).
o Culturele/gedragsmatige causatieverklaringen: Benadrukken de verschillen in cultuur en gedrag
tussen de klassen, die zou leiden tot verschillende gezondheden (bv. met je partner naar de
sportschool gaan en fruit eten of met je partner chips eten op de bank voor de tv).
o Psychosociale factoren: Een lager sociaal-economische status leidt tot een verhoogde kans op
psychosociale stress die tot meer gezondheidsproblemen leidt (bv. constante angst om de
facturen niet te kunnen betalen vs. afwezigheid van zulk soort stress).

Wat weegt nu zwaarder: klasse of gezondheid? Is dus de sociale selectietheorie meer waar of is de sociale
causatietheorie meer waar? Er is hier longitudinaal onderzoek naar gedaan en het blijkt dat ja, gezondheid heeft
impact op waar je terecht komt qua sociaal-economische klasse (sociale selectie). Maar! Het omgekeerde proces is
veel sterker! Een lage sociaal-economische status heeft een sterk negatief effect op de gezondheid. Alhoewel
beide type theorieën waar zijn, zijn sociale causatietheorieën dus in veel sterkere mate waar!
Als naar dit soort topics gekeken wordt, wordt er gebruik gemaakt van een levensloopperspectief. Dit is een
combinatie van sociale en biologische elementen die op elkaar inwerken, oftewel, complementaire processen die
elkaar versterken. Namelijk:
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Sociale accumulatie: Dit betreft continu: Dit betreft continuïteit in sociale omstandigheden. De sociale
klasse van de ouders heeft invloed op die van het kind, en dus ook op de volwassene die het kind wordt.
Bv. de kans is groot dat als je ouders zijn gaan studeren, jij als kind ook gaat studeren. Men bouwt voort
op wat vorige generaties al vergaard hebben.
Sociale mobiliteit: Dit betreft het overgaan van de ene sociaal-economische categorie naar een andere.
Stijgen leidt tot voordelen, dalen tot nadelen. De kans op stijgen is groter voor iemand die al uit een goed
sociaal-economisch milieu komt.
Sociale protectie: Dit betreft de impact die een opduikend nadeel kan hebben. Bv. een kind met een
beperking in een rijk gezin zal veel meer zorg en middelen krijgen dan een kind met een beperking in een
armer gezin.

Dit leidt tot het verklaringsschema van Mackenbach, waarin effecten op één gebied versterkt kunnen worden door
effecten op andere gebieden. Alles is met elkaar verbonden:

Voorbeeld van de invloed van leefomgeving:
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Sociale gradiënt = Stijging in problemen naarmate het opleidingsniveau daalt.
De Belgische situatie wat betreft sociaal-economische verschillen in gezondheid:










Algemene gezondheid
o Subjectieve gezondheid
Sprake van sociale gradiënt: hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer gezondheidsklachten.
o Chronische ziekten en beperkingen
Sprake van sociale gradiënt: hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer chronische ziekten en
beperkingen. Er is grotere ongelijkheid in Vlaanderen dan in andere regio’s.
o Multimorbiditeit
Sprake van sociale gradiënt: hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer multimorbiteit.
Leefstijl en preventie
o Roken
Laagopgeleiden roken veel meer/vaker dan hogeropgeleiden.
o Alcohol
Genuanceerder beeld dan bij roken. Alle groepen drinken en hebben met drinkproblemen te
maken. Hoogopgeleiden hebben meer drinkproblemen dan lager opgeleiden.
Medische consumptie
o Bezoek huisarts
Laagopgeleiden hebben dubbel zoveel contact met de huisarts dan hoogopgeleiden. Ook de
reden verschilt. Laagopgeleiden komen vaak voor opvolgcontacten, mede vanwege chronische
problemen en de arts die therapietrouw checkt. Hoogopgeleiden komen vaker voor nieuwe
problemen i.p.v. chronische, of voor dingen als vaccins.
o Bezoek specialist
De drempel om naar een specialist te gaan is hoger voor laagopgeleiden. Hoogopgeleiden
bezoeken dus vaker een specialist (zonder eerst langs een huisarts te gaan). Maar, als eenmaal
de drempel overkomen is, dan is er geen verschil meer in hoe vaak laag- en hoogopgeleiden hun
specialist bezoeken. Het verschilt wel per specialisme. Hoogopgeleiden bezoeken vaker een
gynaecoloog en kinderarts.
o Bezoek spoedgevallen
Laagopgeleiden hebben vaker te maken met de spoeddienst dan hoogopgeleiden.
Toegankelijkheid van gezondheidszorg
o Gemiddelde uitgaven voor gezondheidszorg
Sprake van sociale gradiënt: lager inkomen huishoudens besteden relatief meer aan zorg dan
huishoudens met een hoger inkomen. Ook al liggen de bedragen voor de twee dicht bij elkaar,
voor een arm gezin weegt dit relatief veel zwaarder.
o Uitstel/afzien van medische consumptie
Men gaat medische consumptie uitstellen in een huishouden waar de uitgaven als te hoog
worden ervaren (dus vooral lage inkomens). Vooral vrouwen en mensen met chronische
aandoeningen stellen noodgedwongen hun consumptie uit.
Sociale gezondheid

Besluit is dus dat er ook in België nog heel wat ongelijkheid is. Deze ongelijkheid blijft constant doorheen de
enquêtes door de jaren heen, en heeft zelfs een lichte neiging naar stijging (van ongelijkheid).
Wijkgezondheidscentra (WGC met forfaitair systeem) hebben gezorgd voor betere toegankelijkheid van zorg voor
mensen met een lage sociaal-economische status, zonder dat er in dit systeem wordt overgeconsumeerd.
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Grootste ongelijkheden in zorg in België en hun evolutie:

De rate ratio vergelijkt twee groepen en hun risico op bepaalde ziektes e.d. Boven in de formule plaatst men de
groep waarin interesse is, onderaan plaatst men de vergelijkingsroep. In de grafieken van dit vak is telkens de
laagopgeleide groep boven geplaatst en de hogeropgeleide groep boven:

1 = geen verschil in risico
< 1 = de groep die onderaan staat (noemer) loopt groter risico
> 1 = de groep die bovenaan staat (teller) loopt groter risico
Dit begrijpen en uit hoofd kennen om grafieken op het examen te kunnen aflezen!
Uit vele voorbeeldgrafieken komt (bijna) steeds naar voren dat laagopgeleiden een hoger risico hebben op allerlei
soorten mortaliteit dan hoogopgeleiden. Bij sommige ziektes is er ook nog een verschillende incidentie en
mortaliteit tussen mannen en vrouwen (bv. suïcide). De ongelijkheid start bij de geboorte en blijft doorwerken tot
aan het overlijden. De ongelijkheden lijken af te nemen op hoge leeftijd, maar waarschijnlijk is dat zo omdat de
mensen die het zo goed hebben dat ze überhaupt zo oud worden oververtegenwoordigd zijn bij deze data over
ouderen.
Beleid kan impact hebben op ongelijkheid in een samenleving (denk aan de drastische toename in armoede onder
Thatcher in het VK). In het Europees beleid worden de volgende 3 indicatoren gebruikt om armoede en sociale
uitsluiting te meten:
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1.
2.
3.

Armoederisico op basis van inkomen
Ernstige materiële deprivatie
Huishoudens met zeer lage werkintensiteit

In België behoort 16% van de bevolking tot de groep met een armoederisico op basis van het inkomen, 5,7% van
de bevolking leeft in ernstige materiële deprivatie en 13,7% leeft in een huishouden met een zeer lage
werkintensiteit. In België loopt dus 21% van de bevolking een risico op armoede of op sociale uitsluiting.
Tussen 2003 en 2014 is dit risico ongeveer gelijk gebleven. Sinds +/- 2014 is het risico op armoede voor
laagopgeleiden erg gestegen, en voor gemiddeld opgeleiden ook iets. Voor hoogopgeleiden is het gedaald. Beleid
is toen rechtser geworden.
In context van de coronacrisis: Bovengenoemd risico zal nu toenemen. Hoogopgeleiden kunnen veelal hun werk
thuis voorzetten en dus loon blijven ontvangen, laagopgeleiden niet. Hoogopgeleiden bezitten vaak een huis en
kunnen hun hypotheek uitstellen, laagopgeleiden huren vaker en zijn gebonden aan huur betalen. Ze ervaren nu
dus meer financiële problemen.
Beleid kan ook helpen: 45% van personen die een uitkering ontvangt, kan door een sociale uitkering boven de
armoederisicogrens blijven leven. Hiervan was ook sprake bij de economische crisis. Echter, het is niet
alomvattend beschermend. Veel mensen zijn (ernstig) achteruit gegaan door de economische crisis, vooral
risicogroepen.
Beleid is echter nog steeds belangrijk. Bijvoorbeeld: kinderen in armoede zorgen op latere leeftijd voor meer
gezondheidskosten. Een slecht armoedebeleid heeft dus impact op gezondheidszorgkosten en het budget
hiervoor. Daarom is al het beleid met elkaar verbonden!
Volgens de prof betreft de ongelijkheid niet alleen geld. Zij noemt kennis het nieuwe geld. Kennis heeft de sociale
breuklijnen verschoven. Met meer kennis heb je bijvoorbeeld voordeel op het gebied van:






Internet snappen
Bureaucratische formulieren kunnen invullen
Weten waar je zorg kan opzoeken en krijgen
Weten wanneer en hoe je toeslagen/uitkeringen kan aanvragen
Weten waar je recht op hebt

Deze dingen hebben veel impact op het welzijn. Modern beleid moet daar rekening mee houden.
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Thema 9: Medische migratie
OECD (Engels) = OESO (Nederlands) = samenwerkingsverband tussen 37 landen om sociaal en economisch beleid
te bespreken, te bestuderen en te coördineren. Voor landen die deel uitmaken, zie kaart:

Medische migratie kent twee vormen:
1.
2.

Migratie van zorgpersoneel
Migratie van patiënten

Migratie van zorgpersoneel
Er zijn steeds meer artsen en verplegers die gaan werken in andere landen dan waarin ze zijn opgeleid. Dit heeft
effecten in twee richtingen:



Het heeft effect op het bronland waaruit goed opgeleid medisch personeel verdwijnt en tekorten aan
personeel dus toenemen.
Het heeft effect op het ontvangstland, waar discussies ontstaan rond de kwaliteit van het buitenlands
personeel (deels geregeld door erkenningssystemen rondom diploma’s) en taalbarrières.

In België is er een tekort aan personeel omdat vacatures niet ingevuld raken. België heeft subsidies, regelingen
(zoals verpleegkunde mogen studeren zonder je werkloosheidsuitkering te verliezen) en een zorgambassadeur die
eraan werkt om zorgjobs aantrekkelijk te maken en te promoten bij jongeren en volwassenen die nog kunnen
omscholen na bv. verlies van hun job of overtolligheid. Ondanks dit is er toch te weinig personeel en de
werkgelegenheid in de zorg is erg toegenomen tussen 2000 en 2020. Hierdoor wordt er personeel uit het
buitenland geïmporteerd om hier te werken. Momenteel heeft 1 op de 4 artsen een niet-Belgisch diploma.
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Twee redenen die hebben meegespeeld bij het vergroten van het tekort in België de afgelopen op dit moment:
-

De bachelor verpleegkunde is verlengd van 3 naar 4 jaar. De opleiding duurt dus langer en kost hierdoor
ook meer. Het gevolg is 20% minder inschrijvingen.
In tijden van economische crisis kiezen meer jongeren voor een opleiding tot zorgmedewerker of leraar,
waarschijnlijk mede omdat dit baanzekerheid geeft. In tijden van welvaart zien we dit minder.

Vanuit België vertrekt er ook medisch personeel naar het buitenland. Twee voorbeelden hiervan zijn Belgische
artsen die op het Franse platteland gaan werken en Belgische artsen die in Nederland gaan werken vanwege de
vaste uren en soms hogere lonen.
De gevolgen van migratie van zorgpersoneel zijn:





De beschikbaarheid en mobiliteit van gezondheidswerkers hebben een impact op de performantie van
gezondheidszorgsystemen.
De mobiliteit beïnvloedt de samenstelling van de workforce, zowel in landen van waaruit men vertrekt als
in landen waar men aankomt.
Het kan een impact hebben op de skills-mix.
Het kan een impact hebben op de distributie van gezondheidswerkers in een land.

In de EU is er een tekort van 1 miljoen gezondheidswerkers. Oplossingen zijn enerzijds het motiveren van de eigen
bevolking (jonge mensen) om een beroep uit die sector te kiezen, anderzijds het importeren van personeel uit de
sector uit andere landen. Er is dan ook bv. een stijging gaande van het aantal geïmporteerde verpleegkundigen.
Vaak wordt gezondheidspersoneel gehaald uit landen waar de economische toestand minder goed is.
Vaak gaat migrerend personeel werken in OESO-landen, maar komen zij uit landen buiten de OESO. Taal speelt
hierbij een rol: welk land is een ex-kolonie? Welk land deelt de taal? Etc.
Er is zorgpersoneel dat binnen de EU migreert. Mogelijke redenen hiervoor zijn:






Zoektocht naar betere carrièremogelijkheden, betere loonsvoorwaarden en betere arbeidsvoorwaarden
(denk bv. aan de influx van Spaanse verplegers die tijdelijk in BE wilde werken toen de economische crisis
Spanje hard trof en de banen daar verdwenen).
Gemotiveerd door de kans om nieuwe vaardigheden aan te leren of kennis op te doen.
Vanwege familiale redenen (bv. meeverhuizen met migrerende partner).
Nieuwsgierigheid

Migrerende werkers kunnen tijdelijk of permanent blijven. De vergroting van de EU heeft ook de economische
diversiteit doen toenemen: grotere salarisverschillen en grotere verschillen in infrastructuur en in het gebruik van
moderne medische technologie. Dat heeft de mobiliteit van gezondheidswerkers doen toenemen (EU heeft ook
vrij werkverkeer).
Sommige landen, zoals de Filipijnen, hebben bewust een opleidingssysteem waarbij mensen worden opgeleid met
de intentie om erna te migreren. Zij leren dan ook de taal en de cultuur van het doelland. Ondanks de
economische omstandigheden van het land, zijn de opleidingen van goede kwaliteit en toegespitst op migratie.
Het grootste aantal migranten die naar OESO-landen komen, komen uit de Filipijnen en India. Dit heeft niet een
heel grote impact op het land van herkomst, omdat er veel mensen zijn. Maar bij kleinere landen, zoals bv.
Jamaica, kan het een grote impact hebben als bv. 50% van het medisch opgeleid personeel vertrekt.
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De WHO schatte in 2006 dat er wereldwijd een tekort van gezondheidspersoneel was van meer dan 4,3 miljoen.
Vooral lage inkomenslanden werden hard getroffen met een tekort, zij hebben de grootste nood. Hierdoor
ontstaat er een gepolariseerd debat over zorgpersoneel migratie met twee kanten:



Aan de ene kant zijn de negatieve aspecten van migratie voor het land van herkomst in kwestie.
Aan de andere kant staan de individuele rechten van mensen om te migreren en op zoek te gaan naar een
beter leven (opvallend dat dit argument ‘geldig’ is bij opgeleid zorgpersoneel, maar nooit wordt getolereerd in een
algemeen debat over migratie of vluchtelingen).

De voornaamste bevindingen van onderzoek naar de consequenties voor bronlanden:
1.
2.

3.

Een significant deel van de internationale bewegingen van zorgpersoneel gebeurt tussen OESO-landen, al
komt de bulk van de migraties uit ontwikkelings- en groeilanden.
De outflow van gezondheidspersoneel uit grote bronlanden zoals India of Rusland is groot in absolute
aantallen, maar laag in vergelijking met de totale workforce van het land. Daar komt bij dat sommige
landen met een behoorlijk aantal migrerende mensen in zorgberoepen toch nog aan relatief hoge
aantallen mensen in de zorg in het thuisland komen. Dit is vooral het geval voor landen die
verpleegkundigen opleiden voor de export, zoals de Filipijnen en de Caraïben.
De nood aan gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden is volgens de WHO veel groter dan het aantal
mensen met een zorgberoep dat uit die landen migreert naar OESO landen.

Dus de internationale migratie is niet de hoofdoorzaak van het tekort aan gezondheidswerkers in
ontwikkelingslanden, en een vermindering van die migratie zou het probleem ook niet oplossen. MAAR! Niettemin
versterkt die migratie wel het probleem en maakt het fragiele gezondheidssystemen nog kwetsbaarder.

Migratie van patiënten
Medisch toerisme betekent dat mensen effectief naar een ander land reizen, niet om daar op vakantie te gaan,
maar met als eerste reden om daar zorg te nuttigen, zoals het ondergaan van een medische ingreep. Globalisatie
heeft het mogelijk gemaakt voor personen om makkelijker naar het buitenland te gaan voor zorg, ook mede omdat
zij via internet hier informatie over kunnen vinden.
Sommige landen overwegen om sommige ingrepen te gaan outsourcen naar andere landen, omdat dat goedkoper
zou zijn. Er zijn nog geen voorbeelden waarin dat werkelijk gebeurt.
Bij medisch toerisme gaat het vaak om patiënten uit ontwikkelde landen die naar minder ontwikkelde landen gaan
omdat het daar goedkoper is. Sommige zorgcentra in minder ontwikkelde landen hebben zich specifiek ontwikkeld
om deze rijkere toeristen te ontvangen. Hierdoor is er een industrie rond ontstaan. Soms lijkt het bijna op
shopping en zijn er speciale websites met recensies en kan je all inclusive packages bestellen met een hotel erbij.
Mensen doen aan medisch toerisme voor verschillende ingrepen. Cosmetische en tandingrepen gebeuren het
vaakst, vaak omdat deze ingrepen in het thuisland niet worden vergoed en mensen dan op zoek gaan naar
goedkope alternatieven. Voor bv. ingrepen als IVF of genderchirurgie kan men te maken hebben met limitatie in
het land van herkomst, waardoor men op zoek gaat naar progressievere landen. Ook kan de wachtlijst in een land
zeer lang zijn, waardoor men gaat zoeken naar een land met een kleine wachtlijst.
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Er is ook sprake van medisch toerisme naar België toe. Hoofdredenen hiervoor zijn:





De goede kwaliteit van zorg in België
De korte wachtlijsten in vergelijking met andere landen
Soms is het hier goedkoper om de volle pot te betalen dan in een ander land
Limitatie in het land van herkomst (bv. lesbische koppels uit Frankrijk die hier komen voor IVF)

Echter, België promoot dit medisch toerisme niet. Er is een angst dat de ziekenhuizen overbelast zouden worden
door buitenlanders en dat deze buitenlanders mogelijk voorrang zouden krijgen op Belgen.
Er zijn ook Belgen die aan medisch toerisme doen in het buitenland. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een
cosmetische ingreep bovenop een vakantie naar een goedkoper land. Ook komt het voor dat mensen voor IVF
behandelingen naar het buitenland gaan, omdat er je hier een maximaal aantal kansen krijgt en omdat er een
minimumleeftijd aan is verbonden.
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Aantekeningen vragenuurtje

Ideaaltype van Parsons:






Sociologische term
Een ideaaltype is een gedachtenconstructie
Het is geen beschrijving van de werkelijkheid
Het is een soort analytische maatstaf en abstractie waarbij de meest essentiële kenmerken worden
benoemd om de essentie van een bepaald verschijnsel weer te geven
Maar het is geen beschrijving van de werkelijkheid, een ideaaltype zal nooit in zijn meest pure vorm
voorkomen.

Voorbeeld van goede kant van medicalisering: medicalisering van onvruchtbaarheid.
Medicalisering is alleen slecht als:




Het geen meerwaarde is ten opzichte van 'oude' methoden
De neveneffecten erger zijn dan het probleem
Het als politiek of beleidsprobleem herleid wordt tot individueel gezondheidsprobleem (bv. politieke
tegenstanders als psychisch ziek bestempelen, onwerkbaar werk herleiden tot individuele burn-out, etc.)

Health action = eerste doel gezondheid
Health care system = gezondheidszorgsysteem = organisaties met als eerste doel gezondheid
Health system = gezondheidssysteem = breder dan dat, ook organisaties die gezondheid niet als eerste doel
hebben, maar wel een impact hebben op gezondheid (bv. het onderwijs via les over gezond leven, minister van
armoede via het zorgen voor voldoende inkomen en gezonde huisvesting, etc.)
"Health in all policies" --> Elk stuk beleid kan een effect hebben op de gezondheid (bv. beleid voor brandalarm in
ieder huis). Beleid zou dus altijd moeten nadenken over de impact op de gezondheid van de bevolking. Dit valt dus
onder health system.
Ieder land heeft dus een health system, zelfs als ze amper een health care system hebben!
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